Förväntansdokument Stockholm Top Gymnastics

Som gymnast och förälder ska du kunna förvänta dig av oss i Stockholm Top Gymnastics att vi:
-

-

alltid ser till barnens och ungdomarnas bästa i deras idrottande genom att utgå från
barnkonventionen samt föreningens fastslagna värdegrund, trivselregler, uppförandekoder
och handlingsplaner
strävar efter glädjefylld, spännande och motiverande träning
tar vara på varandras kompetens, öppenhet och omtänksamhet
visar lyhördhet och uppmärksamhet med fokus på grupp och individ
tränar i en trygg miljö där vi visar alla en ömsesidig respekt och tillit där vi aktivt arbetar mot
kränkande särbehandling
agerar om du ser något olämpligt eller att något barn verkar fara illa eller inte må bra
jobbar för god hälsa och välbefinnande

Vi i Stockholm Top Gymnastics förväntar oss av dig som gymnast att du respekterar STGs
värderingar, lever upp till vår värdegrund och uppförandekod som innebär att du:
-

kommer ombytt och redo till träning och tävling
har med dig den utrustning som behövs
lyssnar på ledaren och följer instruktioner
har en positiv inställning
tränar när du har träningstid och kommer i tid till ditt träningspass
följer reglerna i hallen
säger hej till andra
är en god kompis på träning, tävling, aktiviteter (och sociala medier)
behandlar andra med respekt
agerar och säger ifrån om du ser något som inte känns bra

Vi i Stockholm Top Gymnastics förväntar oss av dig som förälder att du:
-

-

alltid ser till barnens och ungdomarnas bästa i deras idrottande genom att utgå från
barnkonventionen samt föreningens fastslagna värdegrund, trivselregler, uppförandekoder
och handlingsplaner
hejar på alla gymnaster och ledare och föregår med gott exempel
är delaktig i barnets utveckling med utvecklingssamtal/föräldramöten och visar respekt för
ledarens åsikter och råd
respekterar tränarens uppfattning om vilken träningsgrupp som är lämplig för ditt barn
tar kontakt med ditt barns tränare om det uppstår frågor och funderingar
är delaktig i föreningens arrangemang och tävlingar

-

agerar om du ser något olämpligt eller att något barn verkar fara illa eller inte må bra

-

tar kontakt med föreningsledning/nolltoleransknapp om det uppstår frågor, funderingar eller
något inte känns bra som du inte har kunnat lösa med dem som tränar ditt barn

-
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