
Hvad kan jeg forvente fra mit barns træner?

Hvad betyder det i praksis?

Praktisk set betyder det at barnets træner i det mindste:
• Kender og bruger dit barns navn
• Introducerer sig selv for dig
• Hjælper nyankomne med at føle sig velkommen
• Forklarer hvorfor de laver visse træningsaktiviteter
• Registrerer hvem der deltager
• Forstår betydningen af deres tone, når de kommunikerer med børn
• Er retfærdig og konsekvent i deres behandling af eventuelle overtrædelser af loven
• Kontrollerer at børn forstår, hvad de bliver bedt om
• Efterlader ingen børn eller dig selv ved at arbejde i isolation.

Det vigtigste, du bør forvente af dit barns træner er, at de vil have dit barn til at nyde deres oplevelse, og at 
træneren vil arbejde sammen med dig for at sikre, at dit barn bliver sikker og deltager i sporten så længe som 
muligt. Nogle vigtige ting at overveje er:
• Træning: Dit barns træner skal have en anerkendt trænerkvalifikation og have den tekniske kompetence i 

sporten / aktiviteten på det rigtige niveau. Trænere skal være kompetente til at levere og overvåge sporten 
eller aktiviteten sikkert. Trænere skal også deltage i beskyttelsesforanstaltninger (børnebeskyttelse).

• Forsikring: Afhængigt af aktiviteten er det enten klubben eller træneren, der er indehaver af individuel 
forsikring til at dække aktiviteterne.

• Kommunikation: Trænerens sociale og kommunikationsfærdigheder er lige så vigtige som de tekniske 
trænerfærdigheder. Trænere skal kunne kommunikere effektivt med forskellige børn og føle sig godt tilpas i 
trænerrollen. Trænere bør tage tid til at vise, at de værdsætter forældre, engagere sig i forældre og 
proaktivt tale med forældrene om, hvad de vil opnå inden for klubben. 

• Forventninger: Trænere skal være klare og realistiske i deres forventninger og rimelige i behandlingen af 
alle børn.

• Planlægning: Trænere skal kunne planlægge begivenheder, der er sjove med færre samtaler og flere 
aktiviteter. Hvis der er mere struktur og mindre ventetid, har unge en lavere risiko for mobning. 

• Standarder: Dit barns træner skal sørge for, at han er klar fra starten, hvilken type adfærd der er 
acceptabelt i hans klub, og hvor vigtigt denne adfærd er.

Samlet set skal trænere give et miljø, hvor børn kan øve deres sport på en sikker og sjov måde, der giver dem 
mulighed for at nyde aktiviteten og opnå de bedste resultater. 


