FÖRÄLDRAINFO VID SÄSONGSSTART
Kalla föräldrarna minst en vecka innan till infoträff i samband med barnens träning eller
Miniligamatcher.
AGENDA
1. Kort presentation av coacherna, även föräldrarna presenterar sig.
2. Klubbens mål; så många som möjligt så länge som möjligt, alla är välkomna!
Berätta om miniligan, utv. verksamhet, läger & lovverksamhet…
3. Berätta om hemsidorna SöderBasket.se, FryshusetBasket.se Där finner de all aktuell
klubbinformation som mål & vision, värdegrund, miniliga-matchdatum, utbildning,
föräldrainformation, kläder-material, Fryshusets verksamheter osv.
4. Berätta att vi delar Fryshusets Värdegrund
5. Lagspecifik information
• Träningar – Hur har det fungerat hittills under säsongen? Något speciellt
föräldrarna behöver veta? Påminn om lovträningar och andra extratillfällen.
• Matcher – Hur fungerar det med matcher? Berätta om
miniligan/distriktsserie. När kommer kallelser?
• Ordningsregler – Vad tycker du är viktigt som föräldrarna kan hjälpa dig med?
T.ex. vara i tid, ha med sig skor/boll osv.
• Övrig info som är relevant för gruppen.
6. Förklara att; Vi behöver utse lagföräldrar/lagledare, en nyckelroll i en bra verksamhet!
Se rollbeskrivning längre ner.
7. Utse Lagföräldrar/Lagledare. Om du inte får napp direkt, be om rullande schema med
föräldrar på plats, ett schema som föräldrarna styra upp! Fingertoppskänsla här☺
Rollen som lagförälder varierar, här följer förslag på uppgifter som behöver göras. Vissa
kan skötas av er coacher och vissa delegeras till lagförälder:
• Föräldra-närvaro på träningarna för att stötta vid behov, t.ex. ngn gör sig illa mm.
• Vara en ”förlängd arm” till coachen.
• Coacha/leda laget vid Miniliga-matcher.
• Skapa rullande schema på föräldranärvaro på alla träningar.
• Kommunicera lag-specifik info via egen lag-hemsida eller via mejl.
• Uppdatera lagets deltagarlista.
• Föra närvaro vid träning, match och övriga lagträffar.
• Sammankalla och genomföra föräldramöten tillsammans med coachen.
• Informera om eventuella ändringar och nyheter från klubben mm.
• Vid cuper, informera spelare/föräldrar i god tid.
• Delta på föreningens årsmöte.
• Fler engagerade föräldrar får mer gjort☺ Lagkassa, kafé, sekretariat, samordna
transport till bortamatcher, lagträffar osv.

