Sammanfattning från föräldramöte den 15 december 2018, Älvsåkershallen
•
•
•

Kort genomgång av sammanfattningen från höstens tidigare föräldramöte, ligger under
dokument på laget.se
Vi har sammandrag den 16 dec samt träning den 19 dec som vanligt trots att vi haft
avslutning.
Vårens träningar kommer att vara på onsdagar i Forsgläntan 18.00-19.00 (som tidigare)
samt i Fjärås på lördagar 13.00 – 14.30. Första träningen för våren är i Forsgläntan den 9
januari. Tiderna läggs inom kort upp på laget.se

Samling och omklädning på träning
Vi har under hösten, tillsammans med killarna, börjat ta fram ”regler” för hur vi skall bete oss mot
varandra, det kan handla om hur vi pratar med varandra, beter oss under matcher och träningar
osv. Alla barnen som var med på avslutningen fick med sig ett papper hem med dessa.
Var ni inte med på avslutningen kan ni hitta detta på laget.se, under dokument, Kompisskap och
lagkänsla. Uppmuntra gärna era barn att fundera på dessa frågor och vara aktiva i samtalen.
Då flera av barnen inte känner varandra sedan tidigare arbetar vi aktivt med att bygga ett lag,
killarna måste lära känna varandra, lita på varandra och ha kul ihop. Vem vet, de kanske
fortfarande är i samma lag om tio år😊
Vårens matcher/sammandrag
Till våren kommer vi att fortsätta spela sammandrag på småplaner men vi har anmält fyra lag. För
att detta praktiskt skall fungera kommer vi behöva hjälp utav er föräldrar på matcherna.
Tid och plats kommer att läggas ut på laget.se så snart detta är klart.
•
•
•

Under matcherna hejar vi på när kompisarna spelar!
Vi minimerar intaget av sötsaker och läsk!
Tänk på att vi föräldrar sätter tonen för hur spelarna beter sig mot varandra, motståndare
och domare!

Medlemsavgiften måste vara betald för att få vara med på sammandragen, detta är viktigt för att
alla försäkringar skall gälla.
Föräldragrupp
Vi fick på förra föräldramötet en föräldragrupp på plats, denna har till uppgift att fördela de
arbetsuppgifter som vi blir ålagda att göra. Det är klubben som bestämmer vad vi skall göra och
när, har vi synpunkter eller vill förändra detta är det viktigt att framföra sin åsikt på klubbens
årsmöte som alla kallas till.
Alla som är medlemmar i förening kommer att behöva utföra olika typer av arbetspass, det är en
förutsättning för att föreningsarbetet skall fungera. Om man blivit tilldelad en arbetsuppgift och
inte kan vid det tillfället är det ens eget ansvar att byta med någon annan, dessa byten
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administreras inte av föräldragruppen.
Vi ledare har ett önskemål om att byten av arbetspass osv inte görs via kommentarsfältet på
laget.se
Detta är vår enda kanal ut till er alla för att meddela om träningar, matcher och andra aktiviteter.
Blir flödet för stort är risken att man missar något.
Det har startats en Facebook grupp med syfte till att skapa kontaktytor för samåkning och ev byta
av arbetspass. Sök på Aranäs P09.
Fler ledare
Vi behöver fler tränare!
Vi har en stor grupp med barn och för att kunna hålla en hög nivå på träningarna måste vi vara fler
vuxna på plats. Har du spelat handboll tidigare är det såklart ett plus men absolut inget krav. Nivån
på ditt engagemang sätter du själv!
Laget.se
All kommunikation med er föräldrar, mail, utskick osv sker via laget.se
Här läggs alla träningar in, matcher, sammandrag och andra aktiviteter. Här hittar ni också
kontaktuppgifter till oss ledare och andra föräldrar. Har ni inte appen så är ett tips att skaffa den!
Rörelse är alltid bra
Barnen mår bra av att röra på sig och all aktivitet är bra, är du eller någon du känner instruktör
eller bara duktig på någon annan sport, vilken som helst. Säg gärna till oss ledare så delar vi gärna
med oss av träningstiden. Det hade varit roligt att ge barnen chansen att prova något helt annat.
Fotografering
Med jämna mellanrum kommer vi att lägga upp bilder eller filmer från matcher och träningar på
vår lagsida. Vi har pratat med killarna om detta och vissa vill absolut inte vara med på bild, något vi
givetvis vill respektera. Så, om du undrar varför ditt barn aldrig är med på någon bild så kan
anledningen vara att han inte vill.
Har ni bra bilder eller filmer som ni vill att vi lägger upp så hör av er till Sara.
Sponsring
Vi kommer under våren försöka att hitta sponsorer till träningskläder. Jättekul att några redan
anmält sitt intresse! Jag återkommer.
Glömde du meddela ditt intresse i lördags, hör av dig till Sara så berättar jag mer!
Utöver att sponsra med pengar så finns det andra sätt att stötta laget på. Är du dietist och vill
prata kost med barnen, är du duktig på knä och på att förbygga knäskador (eller andra
idrottsskador hos unga)? Prata gärna med oss ledare, vi tar tacksamt emot er kunskap!
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