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Föräldrapolicy
Eskilstuna Gymnastikförening är en ideell organisation. Som förälder till barn som idrottar i föreningen
har jag ett ansvar att stötta, hjälpa till och verka för att verksamheten ska fungera och utvecklas i
enlighet med föreningens värdegrund och filosofi. Detta gäller alltid men blir extra viktigt vid
arrangemang såsom tävlingar, läger och andra evenemang när verksamheten kräver extra resurser.
En god föreningsutveckling är beroende av mitt och allas vårt engagemang och i EGF finns ett antal
kommittéer och göromål där min insats är betydelsefull.
Forskning visar att barn mår bättre av att jag som förälder är engagerad i barnets idrottande.
Engagemanget ska dock vara sunt och kopplat till glädje och utveckling, snarare än resultat och
placeringar. Jag visar mitt barn lika mycket uppskattning oavsett hur det går. Barn utvecklas olika fort
och genom uppmuntran och stöd behåller vi fler, trygga och framgångsrika gymnaster.


För att skapa en bra träningsmiljö för våra barn hämtar och lämnar jag i möjligaste mån utanför
hallen. Naturligtvis tittar jag gärna på när mitt barn gympar då och då men alltid i samråd med
ansvarig tränare. Som Gibbonförälder är jag välkommen att närvara i början och slutet av mitt
barns termin.



Jag betalar alltid medlems-, licens- och träningsavgifter i tid så att mitt barn är skadeförsäkrat på
gymnastiken, för allas skull. Viktigt att meddela om kontaktuppgifter ändras under terminens
gång.



Vid träning och tävling sker instruktioner enbart mellan gymnast och tränare. För mitt barns skull
är det viktigt att vi har tydliga roller och att jag känner till vilket uppdrag som tillfaller just mig.
Frågor angående träning diskuterar jag alltid i första hand med ansvarig tränare, vilket i största
möjliga mån sker utanför träningstid. Jag har rätt att efterfråga ett utvecklingssamtal för mitt
barn en gång per år. Frågor om verksamheten diskuterar jag med respektive
verksamhetsansvarig. Övergripande föreningsfrågor tar jag upp med styrelsen.

När jag placerar mitt barn i EGF förväntas jag:
För föreningens bästa:
 Känna till och följa föreningens värdegrund och policys
 Hjälpa till kring verksamheten när det behövs
För barnets bästa:
 Stötta och uppmuntra mitt barn till träning och tävling
 Se till att mitt barn har sovit ordentligt innan träning och tävling
 Se till att mitt barn äter ordenligt
Föreningens värdegrund, stadgar, föreningspolicys, kontaktuppgifter och annan information om
föreningen finns att läsa på www.eskilstunagf.se

