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introduktion 

Greve Fodbold ønsker at skabe et velfungerende børnemiljø med en aldersrelateret tilgang til den enkelte 
spiller. Vi arbejder med en ramme for udviklingen af den enkelte spiller fra U6-U13, så børnene møder pas-
sende udfordringer i klubben. Vores spillerudvikling tager udgangspunkt i den enkelte spiller frem for holdet, 
hvilket sker i et trygt og stimulerende miljø. 

Vi ønsker, at vores børnemiljø skal være kendetegnet ved:
→  En pædagogisk tilgang, hvor børnenes glæde, trivsel og sammenhold er centralt for deres udvikling
→  Et læringsrum, hvor spillerne oplever meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed
→  Den individuelle udvikling kommer før resultatet
→  Det skal give mening for børnene at spille fodbold
→  Vi stiller åbne spørgsmål og giver konstruktiv feedback
→  Alle børn føler sig set, hørt og forstået
→  Træneren arbejder efter aldersrelateret metodik og tilgang
→  Træningen er effektiv i forhold til træning med minimale stop og pauser

Vi anser forældrene som væsentlige medspillere klubbens dagligdag, herunder opfyldelse af ovenstående 
kendetegn. Forældrenes opførsel har en stor indflydelse på børnemiljøet, herunder børnenes oplevelse og 
succeskriterie for deltagelse. Vi ønsker med denne folder at give klubbens forældre en introduktion til Greve 
Fodbolds holdning til børnefodbold. 

Vi ønsker alle forældre god fornøjelse med fodbold i vores klub, og opfordrer alle til at nyde børnenes ud-
vikling både som fodboldspiller og som menneske uanset om det er succes eller fejl, der udvikler spilleren.

Børnenes rejse
Børnemiljøet har en aldersrelateret tilgang, der tager udgangspunkt i, hvad børn kan og ikke kan i de enkelte 
aldersgrupper. Vi arbejder aldersrelateret i forhold til træningsmetodik og pædagogiske ledelsesstil, der ken-
detegner vores tilgang til arbejdet med den enkelte spiller. Trivsel, glæde og motivation er kerneværdier for 
alle spillere. Vi ønsker en anerkendende ledelsesstil, hvor vi bruger alderen som rettesnor for den pædagogi-
ske tilgang til den enkelte spiller og holdet som helhed. 

Vi vil skabe en udviklingsrejse for børnene med fokus på udvikling fremfor en præstationskultur. Vi har neden-
for udarbejdet en oversigt mellem forskelle mellem et præstationsmiljø og et udviklingsmiljø.  

Fokus på at vinde

Et miljø, hvor at vinde betyder at slå andre

Udøvere bliver sammenlignet med hinanden

Fejl bliver straffet – får negative følger

Overlegne egenskaber bliver belønnet

Udøvere skal gøre, som der bliver sagt

Fokus på at udvikle

At vinde betyder at yde sit bedste og arbejde hårdt

Læring og personlig udvikling bliver prioriteret

Fejl er en del af læringsprocessen

Anstrengelser og indsats bliver belønnet

Valg og spørgsmål er velkomne og accepterede
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De 10 forældrebud

Forældrebud 1 
Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det 

Forældrebud 2 
Giv opmuntring til alle spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn

Forældrebud 3 
Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik

Forældrebud 4 
Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen

Forældrebud 5 
Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser

Forældrebud 6 
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke

Forældrebud 7 
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet

Forældrebud 8 
Sørg for korrekt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

Forældrebud 9 
Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner 
og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end velvilje og engage-
ment

Forældrebud 10 
Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Konflikthåndtering 
Hvis der opstår konflikter klub/træner og forældre imellem afholdes der et håndteringsmøde med møde-
deltagelse af to forældrerepræsentanter og to klubrepræsentanter (evt. fra den sportslige ledelse). I samråd 
aftales en løsningsmodel.

Forældrenes rolle 
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Information 

Hjælp som frivillig
Vores klub kan ikke fungere uden hjælp fra frivillige, hvorfor frivillige er helt afgørende for kvaliteten af klub-
bens børnemiljø. Du kan som forældre bidrage til at give børnene en bedre og sjovere oplevelse ved at støtte 
op omkring børnene og holdet.  

Trænerne kan have brug for forældre til at være ansvarlig for enkeltstationer i træning. Du bliver dermed ikke 
træner for holdet, men derimod bidrager til at sikre spillernes trygge rammer. De enkelte hold har brug for 
holdledere, som kan hjælpe trænerne med den løbende administration omkring holdet, herunder tilmelding 
til træning og kamp, holde styr på tider, frugt til kampe, kørsel etc. 

Børnene elsker sociale arrangementer med de øvrige holdkammerater og forældre. Vi har derfor for hjælp til 
at lave sociale arrangementer som spisning i klubhuset, ture eller rejser.

Du bedes derfor være opsøgende over for trænerne, så vi kan sikre den bedste oplevelse for børnene. Del-
tagelse i dit barns hold giver også mulighed for mange gode timer med dit barn og nye kontakter til andre 
forældre på årgangen.

Praktiske informationer
Vi har samlet de praktiske informationer om klubben og de enkelte afdelinger på vores hjemmeside:
Grevefodbold.dk


