Børnepolitik for Kirke Værløse IF
Regler og retningslinjer
Politik for omklædning
før og efter fodbold

Omklædning før og efter fodbold

Kontaktperson
Et medlem af
bestyrelsen

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker
fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen
med andre.
Drenge og piger klæder altid om hver for sig.
Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.
Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og
bader.

Politik for brug af
mobiltelefoner i
omklædningsrum

Mobiltelefoner i omklædningsrum
Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter
uden bekymringer for tændte kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må
mobiler aldrig anvendes under omklædning.
Derfor skal det altid italesættes og være flere voksne til stede, hvis der filmes og tages
fotos og ligeledes når man er færdig, så alle ved at nu skal de lægge mobilerne væk.

Et medlem af
bestyrelsen

Politik for voksnes
færden i
omklædningsrum

Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i omklædningsrum

Politik for generel
kommunikation på de
sociale medier

Kommunikation på sociale medier (eksternt)

Et medlem af
bestyrelsen

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder
også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands
hånd med et barn i klubbens omklædningsrum. Spillersamtaler bør finde sted, hvor andre
kan se med, og skadesbehandling bør aldrig foretages i enerum.

Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for
børnene. Men det understreges, at de sociale medier ikke skal være platform for
holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og
positiv tone accepteres.
Det enkelte hold eller den enkelte årgang opfordres til at udpege en SoMe ansvarlig, som
uploader historier til klubbens fælles eksterne side, så der kan sikres balance i
promoveringen.
Hvis holdet/årgangen har sin egen Instagram-konto, sikres fællesskabet og referencen til
klubben gennem anvendelse af disse fælles #
(#kviffodbold #kvifbørnefodbold #kviffællesskab #forzakvif #kirkeværløseif)

Et medlem af
bestyrelsen

Politik for
kommunikation mellem
træner og hold i
facebook grupper og
kampklar.

Retningslinjer for brug af Facebook og Kampklar

Et medlem af
bestyrelsen

Frivillige trænere har ret til fritid og til ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og
forældre. Derfor er det klubbens holdning, at al skriftlig kommunikation foregår via
KampKlar. Det er okay at oprette en billeddelings gruppe på sociale medier, men
træneren skal ikke være aktiv på gruppen ud over evt. småting.
Al tilmelding til aktiviteter skal ske via Kampklar, så vi kan sikre, at alle spillere er indmeldt
i klubben og alle spillere/forældre modtager aktivitetstilbuddene.
Facebook må bruges til billeder af holdets aktiviteter og hurtige beskeder a la vi mangler X
til at hjælpe til sociale aktiviteter.
Når man som barn gerne vil ind i fodboldens fællesskab, har man ret til at blive en del af
noget større og ret til at blive en del af hele fællesskabet dvs. også digitalt. Ethvert
barn skal registreres og inkluderes i fodbold fællesskabet fra dag et både fysisk og digitalt,
så barn/forældre oplever sig taget godt imod og så træneren på en nem og samlet måde
kan administrere aktiviteter omkring holdet og vide at alle spillere/forældre modtager
beskederne.

Politik for
kommunikation mellem
træner/leder og spiller

Kommunikation mellem træner/leder og spiller

Et medlem af
bestyrelsen

-

Politik for generel
kommunikation

Generel kommunikation
-

Politik for mobning,
digital mobning

Kommunikation mellem træner/ledere og enkelt spiller via f.eks. Messenger,
Snapchat eller lign. i private henseende skal ikke forekomme.
Trænere/ledere skal ikke opsøge/kontakte børn i private henseende uden for
klubben
Et medlem af
bestyrelsen

Sprogbrug, voksne til børn skal være i ordentlig tone
Sprogbrug børn imellem skal være i ordentlig tone
Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn skal være i ordentlig tone
Børnefodbold uden skældud – Børn skal hjælpes og guides, ikke overfuses.
Træner/ledere skal involvere forældre til barnet – hvis barnet viser tegn på
mistrivsel eller selv har adfærd der skaber mistrivsel for andre.
Procedure for velkomst af nye børn og forældre – Trænere/ledere sørger for at
nye børn bliver præsenteret ordentligt på holdet og at forældre får ordentlig info
omkring hvordan tingene fungere på holdet.

Procedurer ved henvendelser om mobning, digital mobning
Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:

Et medlem af
bestyrelsen

-

Politik for holdopdeling
og gruppedynamik

Undersøger i første omgang, hvad der er i spil
Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt
Tager hånd om situationen med alle de involverede parter
Følger op på situationen løbende
Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete
situation, bestyrelsen skal inddrages, og der udpeges en tovholder.

Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik

Et medlem af
bestyrelsen

Vi ved at børn udvikler sig i individuelle ryk. Børn er ikke lige interesseret eller lige
dygtige til fodbold på en og samme tid, men de er alle lige vigtige og har ret til
udvikling. Derfor er det godt for børnene at hold og grupper dannes ud
fra forskellige kriterier på skift for netop at tager hensyn til børns
forskellige fodboldmæssige og sociale færdigheder, interesse grader og
udviklingspotentiale. Vi kalder det at træneren gør brug af differentiering og
efterlever løfte herom i DBU’s Børnesyn som børnene har ret til.
Der kan på skift dannes grupper ud fra kriterier som: venner/veninder, fagligt niveau,
træningsparathed, sociale kompetencer, at nogen har mere brug for vejledning end
andre, der skal være fokus på selvtræning, træne samarbejde og spiludvikling, træning
uden voksenstyring osv.

Politik for brug af
konkurrence, straf,
belønning

Brug konkurrence med et udviklende fokus (DBU’s Børneløfte #10)
Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab. Derfor skal
konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for

Et medlem af
bestyrelsen

at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte
spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen.
Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn
skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at
det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et
tab af ansigt eller respekt.

Politik for overnatning
forhold på f.eks. ture

Retningslinjer for overnatning forhold

Et medlem af
bestyrelsen

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til
beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal der være styr på forholdene i
forbindelse med overnatning i regi af fodboldklubben. Der skal altid være mindst 2 voksne
sammen med børnene i forbindelse med overnatning, og det skal altid være mindst
1 voksen af samme køn som børnene.

Politik for acceptabel og Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt
uacceptabel fysisk
Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til
kontakt

beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles
opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk
kontakt.

Et medlem af
bestyrelsen

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et
barn, ligesom det er okay at trøste.
Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det
er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).
Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et
barn.
Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder,
forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.

Politik for mistanke eller Mistanke eller henvendelser omkring seksuelle krænkelser
henvendelser omkring
- Bestyrelsen orienteres.
seksuelle krænkelser
-

Bestyrelsen drøfter hurtigst muligt de næste skridt og hvem der skal involveres.
Bestyrelsen er opmærksom på, at håndtere situationen så skånsomt som muligt
for alle parter.
Myndighederne kontaktes, for assistance, rådgivning og evt. anmeldelse.

Se også følgende for råd og vejledning: https://graenser-brydes.dk/

Et medlem af
bestyrelsen

Politik for kørsel

Politik for indhentning
af børneattest

En træner/holdleder må ikke kører alene med børn
En træner/holdleder må ikke kører alene med børn til træning/kampe eller andet, jo
mindre det er aftalt med barnets forældre.
Indhentning af børneattest på alle ansatte/frivillige i KVIF

Et medlem af
bestyrelsen

Et medlem af
bestyrelsen

Bestyrelsen sørger for, at indhente den lovpligtige børneattest på alle ansatte og frivillige i
Kirke Værløse IF.

Alle henvendelser omkring bekymringer eller overtrædelser af børnepolitikken, vil af bestyrelsen blive behandlet under fuld fortrolighed.
Kirke Værløse IF er stor tilhænger af DBU’s nye børnefodbold strategi og deres vision om, at skabe verdens bedste børnefodbold. Vi prioriterer
at agere i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn og tilstræber, at efterleve DBU’s børns rettigheder og børneløfter.
https://www.dbusjaelland.dk/media/18738/020221_strategi_rapport_boernefodbold_final_x.pdf
Vi holder os løbende opdateret og bestræber os på, at vores børnetræning altid tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende
anbefalinger for aldersgrupper.

