
 
    

 

 

 

 

Förväntningar på föräldrar till barn i Sundbybergs IK innebandysektion 
 

 Du känner till och står för SIK:s vision, värdegrund och verksamhetsidé. 

 Du motverkar mobbing i alla dess former. 

 Du bidrar aktivt i arbetet kring laget. Detta kan variera i utsträckning och över tid, men 

eftersom vår barn- och ungdomsverksamhet är föräldradriven och ideell krävs att alla bidrar 

med något. Det kan vara allt från att sitta i sekretariatet i samband med match till att anta 

rollen som tränare eller lagledare. 

 Du deltar på föräldramöten. 

 Du håller tider och meddelar förhinder i god tid. 

 Du kommunicerar aktivt med ledarna i laget. Detta bör ske på det sätt laget har beslutat, t ex 

via mail eller via lagets hemsida. 

 Du planerar så att ditt barn kan vara med på så många träningar och matcher som möjligt. 

Planeringen av närvaron på matcher gäller från att laget har börjat med matchspel i en eller 

annan form. 

 Du respekterar och följer följande Tio budord för föräldrar: 

1. Följ med på träning och match – ditt barn sätter stort värde på det. 

2. Skapa god stämning vid träning och match. Var lugn och låt barnen spela. 

3. Uppmuntra alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång. 

4. Respektera ledarnas matchning och beslut.  

5. Respektera domarens beslut och se henne/honom som en vägledare under 

utbildning. 

6. Uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte. 

7. Fråga barnen om matchen var rolig, spännande, just eller om spelet var bra – 

fokusera inte på resultatet. 

8. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn. 

9. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar – inte du själv. 

10. Lägg bort mobiltelefonen! 

 

 

Värdegrund Sundbybergs IK: Alla får vara med, gemenskap, glädje, kommunikation och utveckling. 

 

http://www.sik.org/
http://www.google.se/imgres?hl=sv&tbm=isch&tbnid=kNLAuebN3pBpNM:&imgrefurl=http://www4.idrottonline.se/KorpforeningNykoping-Korpen/&docid=bTRxugGlQcJd6M&imgurl=http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_257327/cf_107699/innebandy-1-.gif&w=201&h=184&ei=N6BSUsWNNe334QT1jIC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1055&vpy=281&dur=113&hovh=147&hovw=160&tx=71&ty=63&page=1&tbnh=138&tbnw=149&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96

