Föräldrapolicy
En förälder i Skogsgymnastikens IBS bör ha en positiv inställning till sitt barns
spelande, vara lyhörd och ödmjuk mot alla inom föreningen. Alla människor har lika
värde och ska behandlas likvärdigt oavsett etnicitet, religion, ålder, kön,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Ledarna åtar sig att se till att träningar och matcher ska fungera. Deras arbete
förutsätter att de får hjälp av dig som förälder.
Ledarna får ingen ersättning utan avsätter egen tid för ditt barns idrottsliga fostran.
Som förälder i Skogsgymnastikens IBS ställer föreningen vissa krav. För att ditt barn
skall få deltaga på träning och match så gäller följande:


Du betalar medlems och deltagaravgift i tid innan säsongen sätter igång.



Träningstillfället får inte likställas med ett dagis där man lämnar och hämtar sitt barn. I all
ideell verksamhet måste alla hjälpa till med det som krävs för att få verksamheten att fungera



Du hjälper till med att utrustning blir rätt och att ditt barn kommer i tid.



Du som förälder tänker på förberedelser i form av kost och sömn.



Meddela ditt barns tränare om det är så att han/hon har kronisk sjukdom som kan påverka
träning t.ex. astma.



Du visar intresse för ditt barns idrottande och försöker så ofta du kan se ditt barn spela match.
Det är obligatoriskt att någon av föräldrarna deltar på lagets föräldraträffar.



Du hjälper till med att tvätta matchkläder enl. tvätt schema om ni har det i laget.



Du ställer lagom krav på ditt barn – uppmuntra istället för att kritisera.



Du skall i enlighet med gällande policys ställa upp på de arbetsuppgifter och laguppdrag som
krävs för att föreningen skall kunna driva sin verksamhet med nuvarande omfattning och
ekonomiska förutsättningar.



Du väntas som förälder uppträda korrekt mot tränare/ledare och domare/domslut.



Förälder som misstänks vara påverkad av alkohol/droger får ej närvara på träning eller match
och skall avvisas från platsen. Se påföljder och hur vi agerar i övergripande policy.



