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ESKILSTUNA GYMNASTIKFÖRENING

Ledarpolicy
Eskilstuna Gymnastikförening ställer höga krav på sina tränare och instruktörer. Detta för att vi ska
kunna leva upp till vår värdegrund i alla delar.
Som tränare/instruktör i EGF gäller att jag ska:


Följa de direktiv som ställs i EGFs arvoderingsplan för den funktion/uppdrag jag innehar.
(Gäller verksamhetsansvariga och gruppansvariga).



Följa de regler som gäller för den lokal jag utför mitt uppdrag i. (Det finns speciellt framtagna
regler för Vilsta Gymnastikhall. Dessa finns uppsatta inne i hallen och i direkt anslutning till
denna).



Alltid vara i god tid och vara väl förberedd till mitt pass.



Ha god koll på den skadeutrustning som tillhör min grupp. Komplettera vid behov genom
kansliet.



Ta ansvar för min egen kompetensutveckling och vara aktiv i kompetensöverföring till andra
ledare, s k mentorskap.



Följa de direktiv som lämnas av Les Mills gällande deras koncept. (Gäller om jag som instruktör
arbetar med Les Mills pass).



Delta i de planerade interna och externa utbildningar som jag anmäls till, och de
inspirationsdagar som genomförs inom mitt område, om inte giltigt skäl till frånvaro finns.



Hålla god kontakt med föräldragruppen/grupperna till de barn/ungdomar jag tränar. Viktigt att
jag lämnar relevant och planerad information i god tid så att föräldrar vet vad som händer i
verksamheten. Det åligger mig som tränare/ledare att hålla ett utvecklingssamtal per år om
förälder/vårdnadshavare efterfrågar det.



Alltid meddela verksamhetsansvarig samt kansli om jag uteblir från träning, samt ansvara för
att hitta ersättare för passet/passen och/eller meddela mina aktiva om inställd träning genom
föreningens kanaler i SportAdmin/SMS/mail och/eller kansliet.



Vara en förebild för våra aktiva gymnaster och motionärer genom att jag följer EGFs gällande
värdegrund och våra policys, samt att jag ansvarar föra att delge våra policys till aktiva som jag
ansvarar för. Jag har också ett rapporteringsansvar till verksamhetsansvarig, chefstränare
och/eller styrelse vid misskötsamhet.

