Galten FS Fodbold Børnepolitik
Denne børnepolitik er vedtaget af Galten FS Fodbolds bestyrelse og er gældende fra 23/3-2022.
Børnepolitikken er gældende for al børnefodbold (0-12 år).
Politikken er gældende såvel på Klank Idrætsanlæg som alle andre steder, hvor GFS Fodbold måtte have aktiviteter i form af træning, kampe, stævner eller
øvrige aktiviteter.
Alle trænere, ledere, spillere og forældre i GFS Fodbold skal til en hver tid leve op til indholdet af og reglerne i nærværende børnepolitik.
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Regel og retningslinje
Retningslinje: Omklædning før og efter fodbold
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.
Regel: Mobiltelefoner i omklædningsrum
Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædnings-faciliteter 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.
Regel: Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i omklædningsrum
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
Regel: Generel adfærd i omklædningsrum
Børn har ret til at føle sig trygge og inkluderede i fodboldklubben. Det betyder, at al adfærd i
omklædningsrum, såvel som i andre sammenhænge i klubben, skal tage udgangspunkt i respekt
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for hinanden og et inkluderende fællesskab med plads til forskelligheder. De voksne ansvarlige
skal sikre, at adfærden i omklædningsrummet lever op til dette.
Regel: Aldersgrænse for unisex-omklædningsrum
I Galten FS opererer vi som udgangspunkt med kønsopdelte omklædningsrum, men det
accepteres med unisex, indtil den alder, hvor børnene går i bad.
Regel: Kommunikation på sociale medier (eksternt)
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.
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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.
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Hvis holdet/årgangen har sin egen Instagram-konto, sikres fællesskabet og referencen til klubben
gennem anvendelse af disse fælles # (#klubnavnfodbold #klubnavnbørnefodbold
#klubnavnfællesskab).
Regel: Retningslinjer for brug af Facebook og Kampklar
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 billeddelingsgruppe på sociale medier, men træneren skal ikke være aktiv på gruppen
ud over evt. småting.
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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.
FB 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 fodboldfællesskabet 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.

2

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Politik for kommunikation og
brug af sociale medier

Regel: Kommunikation mellem træner og enkelt spiller
Børn har ret til, at deres forældre bliver set som en ressource. Derfor foregår al kontakt mellem
træner og en enkelt spiller også med forældrene involveret. Dette gælder selvsagt ikke under
kamp og træning, men uden for det rent fodboldmæssige, involveres forældrene altid, når en
træner kommunikerer med en enkelt spiller.
Regel: Kommunikation til/med forældre via sociale medier
Vi anerkender, at der vil være naturlige overlap i forbindelse med udførelsen af et hverv som
fodboldtræner i et lokalsamfund som vores. Derfor er det naturligvis tilladt at kommunikere med
forældre via de sociale medier. Men for trænerens egen skyld er det klubbens holdning, at al
kommunikation relateret til fodbold til/med forældre foregår via KampKlar. Det er en nem og
tydelig måde at adskille sin private kommunikation fra sin fodboldmæssige, og også en måde at
opdrage forældrene til, at man ikke står til rådighed i fodboldsammenhæng 24/7.
Regel: Ansvaret for god tone i eks. holdets Facebook-gruppe
Alle ansvarlige voksne, det være sig trænere, forældre og øvrige, har et fælles ansvar for at sikre
den gode tone i og omkring børnenes fodbold, herunder Facebook-grupper og andre sociale
medier. Trænerne har dog et særligt ansvar for egen tone og for at påvirke andre i samme retning.
Regel: Privat kontakt til børn uden for klubben
Vi anerkender, at der kan være et overlap mellem fodboldbekendtskaber og private
bekendtskaber i et lokalsamfund som vores. Men foruden dette er der absolut ingen gyldig grund
til at have privat kontakt til børnene uden for fodboldklubben, hvorfor dette ikke bør finde sted.
Regel: Sprogbrug – voksne til børn
Vi ved, at børn udvikler sig bedst i trygge rammer, hvor tilliden er gensidig. Det betyder, at al
kommunikation fra voksne til børn i GFS skal foregå på en anerkendende, respektfuld og tillidsfuld
måde. Der opfordres endvidere til at forsøge at minimere brugen af ironi og sarkasme, da det for
mange børn er svært at forstå og tolke.
Regel: Sprogbrug – børn imellem
Børn har ret til børneopdragelse. Det betyder, at de ansvarlige voksne skal sætte klare rammer op
for, hvad der er acceptabel sprogbrug – også børnene imellem. De voksne skal være tydelige i,
hvad der er god og ordentlig sprogbrug og foregå med et godt eksempel selv.
Regel: Sprogbrug – voksne imellem i nærheden af børn
Børn lærer af det vi gør, mere end det vi siger. Det betyder, at når vi italesætter respektfuld og
ordentlig sprogbrug, så skal de ansvarlige voksne i børnefodbolden sætte handling bag ordene. De
voksne har et særligt ansvar for at foregå med et godt eksempel, når de taler sammen i nærheden
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af børnene. Dette gælder også i kommunikationen til/med modstandere, dommere osv. og i
omtalen af disse generelt.
Regel: Børnefodbold uden skæld ud
Vi ved, at den anerkendende tilgang skaber størst læring og udvikling og at læringen stopper for
hele gruppen, når der skældes ud på blot en enkelt. Derfor skal trænere og øvrige ansvarlige
voksne i børnefodbolden altid sikre, at der gives anvisninger i en respektfuld og ordentlig tone.
Børn har også ret til børneopdragelse og dannelse, så det skal ikke forstås som et forbud mod at
sætte grænser – tværtimod. Men det skal foregå på en rolig og behersket måde og ikke
nødvendigvis foran hele gruppen, hvis der er behov for at markere en grænse.
Regel: Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere
Ved ansættelse eller tilknytning af nye børnetrænere er det en fast procedure, at der indhentes
min. 2 referencer på vedkommende fra tidligere klub(ber).
Regel: Procedure for inddragelse af forældre
Børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource. Derfor skal der på alle årgange afholdes
minimum 1 og helst 2 forældremøder årligt, hvor løst og fast kan vendes i voksengruppen omkring
den enkelte børneårgang. Trænerne på årgangen er ansvarlige for afviklingen af disse, men kan
søge hjælp og/eller inspiration hos børneudviklingstræneren, ligesom bestyrelsen evt. også kan
inviteres til at deltage, såfremt det vurderes formålstjenstligt.
Regel: Procedure for velkomst af nye børn og forældre
Når nye børn indmeldes i GFS Fodbold, modtager de en elektronisk infoskrivelse, som forklarer
om klubben og de værdier, den bygger på. Desuden står der lidt om de forventninger, klubben har
til medlemmernes (og deres forældres) frivillige indsats for fællesskabet.
Regel: Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning mv.
Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:
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 (barn, forældre, ledere)
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.
Regel: Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik
Vi ved at børn udvikler sig i individuelle ryk. Børn er ikke lige interesserede 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

Børneudviklingstræ
neren

Den
børnefodboldansvar
lige i bestyrelsen
Børneudviklingstræ
neren

Den
medlemsansvarlige

Den
børnefodboldansvar
lige i bestyrelsen

Børneudviklingstræ
neren

4

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, interessegrader og udviklingspotentiale. Vi kalder det at træneren gør brug af differentiering og efterlever løfte herom i DBU’s
Børnesyn som børnene har ret til.
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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.
Regel: 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 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.
Regel: Procedure ved spottet mistrivsel
Ved spottet mistrivsel eller formodning herom, skal forældrene kontaktes med henblik på en
afklaring af forholdet. I dialogen med forældrene skal alle muligheder vendes, således at barnet
kan tilbydes et tilpasset og målrettet tilbud, der tager hånd om den aktuelle og forebygger evt.
fremtidig mistrivsel.
Regel: Indsats for at tilvejebringe ophør af spottet mobning eller mistrivsel
Der indledes dialog med forældrene og evt. andre relevante personer. Udfordringen klarlægges,
hvorefter der vedtages en handleplan for at tilvejebringe ophør af den pågældende mobning eller
mistrivsel. I den indsats arbejdes der med en tre-trinsraket:
1. Indsatser, der umiddelbart kan realiseres uden indblanding fra andre end træneren og
den/de pågældende spiller(e)s forældre.
2. Indsatser, der kræver involvering af de øvrige ansvarlige voksne omkring årgangen.
3. Indsatser, der kræver involvering af klubbens ledelse eller andre for børnegruppen
udenforstående.
Kontaktperson(er)
Formanden, børneudviklingstræneren og den børnefodboldansvarlige i bestyrelsen.
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Ansvarlig(e) i bestyrelsen
Formanden
Regel: Procedure for indhentning af de lovpligtige børneattester
Ved ansættelse/tilknytning af nye trænere/ledere samt 1 gang fast årligt indhentes der lovpligtige
børneattester på alle klubbens trænere – både de, der har deres daglige omgang med spillere
under 15 år og alle øvrige trænere og ledere.
Regel: Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt
Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til 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.
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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).
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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 trænere, ledere, forældre
eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.
Regel: Retningslinjer for overnatningsforhold
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.
Regel: Besøg af/hos børn uden for klubben
Vi anerkender, at der kan være et overlap mellem fodboldbekendtskaber og private
bekendtskaber i et lokalsamfund som vores. Men foruden dette er der absolut ingen gyldig grund
til at have besøg af eller være på besøg hos børn, man har med at gøre via fodboldklubben, uden
for denne.
Regel: Procedure ved mistanke om seksuelle krænkelser eller henvendelse herom
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Bestyrelsen indkaldes ekstraordinært for at planlægge, hvorledes sagen håndteres. Ingen skal stå
alene med ansvaret omkring så alvorlige sager i vores klub, og det er derfor en fælles
bestyrelsesopgave at forholde sig til og håndtere.
Regel: Proces for kontakt til myndigheder
Vi har som folkeoplysende forening underretningspligt over for myndighederne i sager om
seksuelle krænkelser, hvorfor der altid som det første efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde
rettes henvendelse til relevante myndigheder af formanden.
Kontaktperson(er)
Formanden
Ansvarlig(e) i bestyrelsen
Formanden
Nyttige links:
Når grænser brydes
UEFA Child Safeguarding

Formanden
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