Ledarguide för Kvibille Gymnastikförening
I vår förening känner alla glädje och gemenskap…
-

Alla är välkommna
Vi känner tillhörighet
Vi har roligt tillsammans
Vi uppmuntrar och berömmer varandra och deltagarna
Vi accepterar varandras olika förutsättningar
Alla har lika värde
Vi ser till att alla individer känner sig uppmärksammade och sedda
Vi behandlar varandra med respekt, både stora som små

Med detta hoppas vi att fler väljer att idrotta längre och att vi bygger upp ett bra
självförtroende och en glädje kring rörelse och motion hos barnen.
I vår förening får alla vara med i en utvecklande miljö och barnidrotten drivs i enkla och
roliga former. Detta upnår vi genom att…
-

Alla får känna glädje i att röra på sig i tidig ålder
Vi har en allsidig rörelselek där vi provar på och utmanas med nya saker
Vi erbjuder olika nivåer av svårighet
Vi uppmuntrar barnen till egna initiativ och ideér och låter dem komma med egna
förslag och får känna sig delaktiga i verksamheten.

Med detta hoppas vi att barnen utvecklar en bra motorik och kreativitet, känner rörelseglädje
och känner att de kan göra sin röst hörd.
Ledarskap
I vår förening arbetar vi med att skapa delaktiga och ansvarstagande ledare. Som ledare
förvänats du…
-

Vara lyhörd mot våra medlemmar
Uppmuntra våra medlemmar
Vara välkomnande
Gör alla delaktiga
Vara engagerad
Vara en god förebild
Ha tillräcklig kunskap för det du gör

Inom föreningen arbetar vi också med att…
-

Vara lyhörda mot varandra
Uppmuntrar varandra
Ha högt i tak och kunna prata med varandra och acceptera alla olika åsikter
Stötta varandra

Detta gör att vi får en fungerande förening där alla arbetar åt samma mål och skapar
gemenskap i föreningen. Vi får också bättre ledare och positiva medlemmae.
Som förälder i vår förening förväntar vi oss att du…
-

Är engagerad i ditt barns välbefinnande
Respekterar vår värdegrund
Gillar du det vi gör, säg det till andra. Är det något du är missnöjd med, kom till oss
och hjälp oss att bli bättre.

