Föräldrapolicy i Trelleborg Sim
Trelleborg Sim är tacksamma för att ditt barn och att du som förälder har valt vår förening. Vi
kommer att göra vårt yttersta för att ta hand om ditt barn på bästa sätt och ge henne eller honom en
positiv start på sitt idrotts- och föreningsliv.
En viktig utgångspunkt för detta arbete är att förening och föräldrar arbetar tillsammans. Därför har
styrelsen i Trelleborg Sim tagit fram denna policy över frågor vi anser viktiga för att det ska bli så bra
som möjligt för alla barn som är aktiva i föreningen.
Trelleborg Sim arbetar för god kamratanda och respekt för alla människors lika värde. Alla barn som
är aktiva i föreningen idrottar på lika villkor.
 Vi vuxna hjälps åt att vara positiva förebilder för våra barn och ungdomar såväl i som utanför
simhallen.
 Som förälder ska du stötta ditt barn i såväl medgång som motgång. Beröm ofta ditt barn
hemma efter en träning eller en tävling. Fråga gärna om det har varit kul innan du frågar hur
det gick.
 Som förälder måste du respektera rollfördelningen mellan ledare/tränare och förälder. Det är
tränaren som bestämmer under träning och tävling.
 Föräldrar ska tillsammans med instruktörer och ledare i föreningen se till att barnen uppträder
kamratligt mot varandra både på simhallen och utanför simhallen.
 Meddela via SMS, telefon eller e-post (om inte annat bestämts av ledarna) i god tid när ditt
barn inte kan komma till träningen, en tävling eller annan samling som föreningen anordnar.
 Som förälder förväntas du vara med på de föräldramöten som föreningen bjuder in till. Dessa
möten är en viktig informationskanal och ett bra tillfälle för dig att framföra dina åsikter.
 Som förälder ansvarar du för att ta del av och söka information gällande föreningens
verksamhet. Föreningens huvudsakliga informationskanal är hemsidan
(www.trelleborgsim.se).
 Det är föräldrars ansvar att vid konstaterande av diagnos av allvarligare sjukdom eller skada
informera simmarens ansvarige tränare samt huvudtränaren om tillståndet. Det skall också
klargöras om läkare/sjuksköterska lämnat godkännandet på att träning får bedrivas och i
vilken omfattning. Träning eller skada som förvärras trots att tränarna följer rehabiliterings
planen (som läkare och föräldrar ansvarar för) tar föreninge inget ansvar för.
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 Det är föräldrars ansvar att se till att barnen kommer till och från träningen och att barnen
kommer in till verksamheten. Föreningen har ansvar för barnen från tiden när träningen
påbörjas till dess att träningen avslutas.
 Medlems- och träningsavgifter ska betalas i tid. Om förhinder uppstår ska kontakt tas med
ansvarig kassör i styrelsen. Korrekt betalda medlems- och träningsavgifter är viktiga för
barnens säkerhet, då dessa bland annat innebär att barnen är försäkrade.
 Diskussioner med aktuell tränare/ledare får inte tas under pågående träning eller tävling,
eftersom föreningens tränare/ledare då helt ska fokusera på barnen och verksamheten. Tänk
på att framföra dina synpunkter i en positiv och konstruktiv anda.
 Tänk på att även du som förälder är en ambassadör för föreningen i olika sammanhang. När du
representerar föreningen eller i övrigt deltar i verksamheten, t ex som lägerförälder eller
funktionär, måste du följa de policys och regler som är fastställda av föreningen.
 För att en god allmän hygien skall kunna upprätthållas i simhallen ska ytterskor lämnas på
avsedd plats i entré och ytterkläder låsas in i klädskåp i omklädningsrum. Likaså bör du byta
om till lämplig klädsel för vistelse i badhus (kortbyxor, T-shirt och badskor eller motsvarande)
om du avser att stanna under hela träningspasset. Undantag för detta kan göras om du
endast ska göra ett kort besök som vid lämning, hämtning eller liknade.
Trelleborg Sim är en ideell förening. En god föreningsutveckling är beroende av människors ideella
engagemang och i föreningen finns olika uppdrag, t ex styrelsearbete, sektionsarbete, deltagande vid
tävlingsarrangemang mm, där allas insatser är betydelsefulla.
Som förälder kan du till exempel engagera dig i föreningens marknadssektion, som bland annat
arbetar med föreningens sponsorer, reklam och marknadsföring, caféverksamhet mm. Kontakta
marknadssektionen på e-post, marknaden@trelleborgsim.se, för intresseanmälan.
Du kan även engagera dig i tävlingssektionen som planerar och genomför föreningens tävlingar på
hemmaplan. En viktig del i tävlingssektionens verksamhet är arbetet som funktionär. Kontakta
tävlingssektionen på e-post, tsektionen@trelleborgsim.se, för intresseanmälan.
Föreningen tar gärna emot olika typer av gåvor i form av pengar, mat eller andra saker som
föreningen behöver till verksamheten. Du som vill sponsra får gärna kontakta ansvarig tränare för
ditt barns grupp eller marknadssektionen via e-post, marknaden@trelleborgsim.se.
För att föreningen ska kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet behövs en aktiv
föräldrainsats, så varmt välkommen att engagera dig!

Denna policy är beslutad av styrelsen i Trelleborg Sim under våren 2014.
Revision godkänd av styrelsen 13 november 2014
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