Skrevet af Vibeke Meyhoff
onsdag den 09.04.08

Børnepolitik
Det er vores mål at give børn gode oplevelser og udvikle dem motorisk gennem
Kidsvolley.
I Silkeborg KFUM Volleyball lægger vi vægt på flg. fokuspunkter:
Bredde:
Der skal være plads til alle. Dvs. der skal tilbydes Kidsvolley på flere niveauer. Alle skal
have det sjovt og få succesoplevelser, de vil huske livet igennem.
Socialt samvær:
Kidsvolley for hele familien. Dvs. ved indmelding melder man hele familien ind. Det
giver forældre og søskende mulighed for at deltage i fælles arrangementer.
Motorisk udvikling:
Der lægges vægt på at styrke børnenes motoriske udvikling i træningen. Kidsvolley
skal læres gennem leg og motoriske øvelser.
Konkurrence:
Kidsvolley og volleyball er en konkurrencesport, så børnene skal lære, hvordan man
forholder sig til at tabe og at vinde. Lære at acceptere sin modstander som en sportslig
udfordring og ikke som ”en fjende”.
Holdsport:
At børnene får en forståelse af, hvad holdsport er. At holdsport handler om
samarbejde, accept og kammeratskab.
Organisation!
Fra august 2006 startes Kidsvolley op. Dette har højeste prioritet i Silkeborg KFUM
Volleyball. Pt. er der ingen ungdom, og seniorsiden spænder fra Mix til 2. div.
Kidsvolley er en del af Silkeborg KFUM Volleyball. Der er 1 Kidsansvarlige person for
Kidsafdelingen, som sørger for, at trænere til Kidsholdene får feed-back, gode råd og al
den støtte de har brug for – deriblandt træneruddannesle. Den kidsansvarlige samler
trænergruppen til korte møder 1 gang om måneden, hvor hverdagen i
Kidsvolleyafdelingen drøftes.
De Kidsansvarlige snakker jævnligt med holdene om, hvad de synes er godt og skidt,
hvilket diskuteres med trænergruppen ved deres samlinger.
Det er ligeledes den Kidsansvarlige, der hovedsagligt har kontakten til forældrene.

Forældresamarbejde!
Der skal sikres et højt informationsniveau, så forældre og andre ved, hvad der rører sig
i Silkeborg KFUM Volleyball. Det skal ske ved opstartsfoldere, nyhedsbreve og
hjemmeside.
Der afholdes forældremøde ved sæsonstart, hvor der informeres om årsplanen for
Kidsvolleysæsonnen. Ligeledes afholdes der forældremøde lige før jul, hvor der
informeres om, hvordan det ser ud pt. Her kan forældrene få en snak med trænere og
ledere, samt et hyggeligt samvær.
Der afholdes familiearrangementer, hvor børn og voksne spiller kidsvolley sammen.
Ved hver træning vil der være mulighed for forældre at hygge sig i hallen med
forskellige ting, mens der trænes Kidsvolley. Forældrene kan dermed hygge sig
sammen samtidig med, at de kan følge med i, hvad der foregår i hallen.
Derudover involveres forældrene i: Kørsel – Praktisk hjælp – Hjælp i forbindelse
medstævner/arrangementer – Ansvaret for klubbens udvikling.
Vi ønsker samtidig, at forældrene respekterer, at det er trænerne, der står for det fulde
sportslige ansvar så som træning – holdsammensætning og coaching. At
forældrenes rolle begrænser sig til at rose spillere og trænere.
Den gode voksne!
Vi lægger vægt på, at alle som har tilknytning til børnene i Silkeborg KFUM Kidsvolley
er klar over, at de er rollemodeller for børnene. Dvs. opføre sig på en faglig og social
kompetent måde i sin omgang med børnene men samtidig kommunikere i ”børne
højde”. Alle trænere har en stor erfaring med volleyball.Trænerne skal være klar over
børnenes motoriske udviklingstrin. Forældre er klar over deres rolle som støtte til
børnene. Det vil sige komme med ros og aldrig ris overfor børnenes sportslige
præstationer.
Aktivitetsniveau!
Der skal i Silkeborg KFUM Kidsvolley være et højt og professionelt aktivitetsniveau. Der
skal som det mindste tilbydes træning en gang om ugen af 75 min. varighed. Trænere
udfylder træningsprogram, som samles af de Kidsansvarlige for at have dokumentation
af, hvad det enkelte hold har gennemgået. Dette bruges til fælles idebank, og i tilfælde
af et trænerskifte vil det være muligt at gå ind og se, hvad det enkelte hold har
arbejdet med indtil dato. Holdene skal have mulighed for at deltage i turneringer mod
hold fra andre klubber. Der skal være mulighed for at deltage i mindst et stævne med
overnatning. Der skal være mulighed for at deltage i mindst et årligt arrangement, der
ikke nødvendigvis har noget med Volleyball at gøre.Der skal være mulighed for en tur
for at se volleyball på topplan.
Det fysiske miljø!
Ud over Langsø Hallen med hallens 5 kidsbaner skal der være Kidsbolde, Kids net og
stænger og andre motoriske rekvisitter til rådighed ved træningen.

