Uldum If´s formål og
værdigrundlag.
Foreningens formål er:
Frivillige til Brunch på Uldum Kro
-

Forventninger til vores Instruktører:
-

At de møder forberedte op til
timerne.

-

At de melder afbud i god tid, hvis
de bliver forhindret i at j´komme.

-

At de tager vare på børnene og
bestræber sig på at give dem
trygge rammer.

-

At de sørger for informationer til
gymnaster og foældre om, hvad
der foregår på holdet.

-

At de deltager i relevante
arrangementer, herunder også
kurser.

-

At de viser engagement og
vedholdenhed.

-

At de følger foreningens
målsætninger og værdigrundlag.

-

At samle alle interesserede til at
dyrke Idræt og motion.
Al fremme motions- og idræts
tiltag, der tilgodeser alle
medlemmernes behov
At medvirke til at der skabes et
godt kammeratskab i foreningen.

”Et trygt sted at være –
er et godt sted at være”
-

Vi acceptere forskelligheder.
Vi ser muligheder og omsætter
dem til handling
Vi er en forening, hvor vi værner
om vores fællesskab og den
enkelte der er med i den.

K
Kontakt:
Uldum Idrætsforening
Kærvejen 30 B,
7171 Uldum
www.uldum-if.dk

UIF´S
FORVENTNINGER
TIL
MEDLEMMER,
FORÆLDRE OG
INSTRUKTØRER
Uldum idrætsforening.

Forældrene:

Uldum Idrætsforenings
forventninger

-

Et godt samarbejde forudsætter:
at man kender hinandens forventninger.
Mange misforståelser opstår, fordi man
tror, man vd, hvad de andre forventer.

-

Hvad er Instruktørenes opgave?
Hvad er medlemmernes opgave?
Hvad er forældrenes opgave?

Uldum Idrætsforening ønsker med denne
folder at fortælle, hvad vi forventer af
instruktørerne, Medlemmernes og
forældrene.

-

-

-

Interessere sig i holdet og
foreningen
Har en positiv holdning til
foreningen/instruktørerne/
barnet og er parat til at se en
sag fra 2 sider i en konflikt.
Deltager aktivt i foreningen
gøremål og arrangementer,
når der er brug for det.
Er aktive ved turneringer,
stævner, opvisning og kørsler.
Forbereder at barnet er
velforberedt. At de møder til
tiden, medbringer det
nødvendige sportstøj, sko og
udstyr tl aktiviteten.
Tager ansvar for at børnene
opfylder deres del.

Barnet:
-

Deltager aktivt på holdet.
Ønsker at gå på holdet.
At de ikke forstyrre træningen.
At de møder til tiden.
At man er klar og omklædte.
At de taler pænt til hinanden og
instruktøren.
At man behandler foreningens
inventar og udstyr ordenligt.

-

