VÄRDEGRUNDSUNDERLAG
TILL FÖRÄLDRAMÖTE

Vad är en värdegrund?
Värdegrund är ett samlat begrepp för de grundläggande värderingar som formar en förenings normer
och handlingar. Ett samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.
Det handlar i slutändan om vårt beteende utifrån ovan värderingar både verbalt och i agerandet.
Hur vill vi vara som förening och lag? Hur ska vi uppfattas från andra i föreningen och utifrån? Vad vi
står för, vad är viktigt och hur vi umgås vi med varandra?
Värdegrund är som en ledstjärna i svåra situationer.

Varför ska vi arbeta med värdegrund i föreningen?
Vi vill skapa en trygg idrottsmiljö under träning och match för spelare, ledare och domare. Spelarna
ska kunna känna sig inkluderade och välkomna till en miljö som är skapad för barn och ungdomar.
Alltså med fokus på en trygg idrottsmiljö.

IFK Haninges värdegrund, ledord och policy
Alla har samma värde, oavsett etnisk härkomst, sexuell läggning, kön, kultur eller religion.
Våra ledord är: MÅNGFALD – VILJA – GLÄDJE
Vår policy finns till både spelare, tränare/ledare och vårdnadshavare/föräldrar.
De finns att ta del av på IFK Haninges hemsida under föreningsinfo och värdegrundsarbete.
Då det är ett föräldramöte så tar vi upp policyn för er.
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VÄRDEGRUNDSUNDERLAG
Föräldrapolicy
Som förälder är det viktigt:
§

Att Du är ditt barns viktigaste supporter

§

Att Du lyssnar och respekterar ledarna

§

Att Du ta ansvar för ditt barn

§

Att Du ställer upp på föreningens arrangemang

§

Att Du är en god förebild under träning och match.

§

Att Du ansvarar för att Ditt barn följer föreningens klädpolicy.

§

Att Du svarar på kallelser, mejl samt sms som gäller mitt barn

§

Att Du deltar på föräldramöten och andra aktiviteter.

§

Ser till att mitt barn kommer i tid och, vid behov, ordnar med skjuts. Är mitt barn i behov av
samåkning ordnar jag det själv!

§

Att Du är en god förebild när det gäller droger, alkohol, tobak och doping.

Under match
§

Heja gärna, men GE INGA instruktioner till barnen. Lämna det till tränaren!

§

Det är absolut förbjudet att skrika på domare, motståndarlag, andra ledare eller arrangörer.

§

Tränarna har inga skyldigheter att förklara, motivera eller kommentera beslut rörande det
sportsliga.

Om något händer eller har hänt i laget eller en situation/konflikt som behöver stöd ska det i första hand
tas med värdegrundsansvarig i laget. Skulle det behövas ytterligare stöd/råd hör av er till
värdegrundsansvariga Anna Sandborg eller Eva-Maria Goding. Det finns en åtgärdstrappa att ta del
av. Den finns också att hitta under föreningsinfo och värdegrund.
Oavsett vad det står eller inte står i vår värdegrund och policy så är vi alla ansvariga för att bygga
trygga idrottsmiljöer för våra aktiva spelare. Vi ska uppmuntra och stötta, visa respekt jämt emot
varandra och hålla ihop både som ett lag och förening.

Tillsammans är vi IFK Haninge,
Värdegrundsgruppen
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