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Børnepolitik 

Børn i alderen 3-12år  

I Esbjerg IF 92 ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor børnene kan føle sig 

som en del af et fællesskab. Klubben har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere 

såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen op at skabe de bedste rammer. Det er 

vigtigt, at både børn og forældre har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn 

og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: At sikre et sundt trivselsmiljø, 

hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.  

Som DBU Børneklub agerer Esbjerg IF 92 i overensstemmelse med DBU’s børnesyn.  

Det betyder at vi i Esbjerg IF 92 sikre at børnene er i centrum. Vi bestræber os på at efterleve 

DBU børnesyn, hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver nogle løfter, så de får de 

bedst mulige vilkår for at have det sjovt og trives når de er i klubben.  

Her kan man læse mere rettighederne og løfter fra DBU børnefodbold, som vi i Esbjerg IF 92 

bestræber os på at overholde: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 børneløfter 

(dbujylland.dk). 

Vi indhenter hvert andet år den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere/ledere og når en 

ny træner ansættes i børneafdelingen.  

Er der spørgsmål vedrørende Esbjerg IF 92’s børnepolitik, så henviser vi til Sportschef og 

Børneudviklingstræner, Matias Strøm – 20 83 85 08 – børnefodbold@esbjergif92.dk 

Ved tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel eller mobning kontakt venligst 

Børneudviklingstræner, Matias Strøm – 20 83 85 08 – børnefodbold@esbjergif92.dk 

 

Omklædningsrum  

 

Træneren har en naturlig færden i omklædningsrummet og skaver kulturen for god omklædningsskik.  

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer 

om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må kameraer ikke anvendes under omklædning.  

Bad og omklædning foregår særskilt mellem piger og drenge. 

 

https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/
https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/
https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/
mailto:børnefodbold@esbjergif92.dk
mailto:børnefodbold@esbjergif92.dk
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Kommunikation mellem træner og hold i kampklar 

 

Esbjerg IF 92 har adgang til DBU’s platform kampklar. Her foregår al kommunikation i samspil med den 

årgangsrelaterede Facebookgruppe. Fælles for begge kommunikationsplatforme, er at platformene er 

lukkede grupper, hvorfor det kun er for spillere, forældre, trænerstaben og klubpersoner der er 

medlemmer.  

I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændringer af tider og sociale arrangementer finde 

sted. Samtlige spillere skal have en forældre/kontaktperson tilknyttet via deres profil på kampklar og 

Facebookgruppe.  

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller 

 

Hvis en træner skal tale direkte med spilleren via telefon, kampklar eller lignende foregår det via 

forældre/kontaktperson.  

 

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture eller træningslejre  

 

Når spillere er afsted på træningslejr, stævne nv. Vil trænere til de forskellige hold deltage og have 

ansvaret for børnene. Esbjerg IF 92 opfordrer altid til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til 

stede. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også i forbindelse med 

overnatning. Forældre kan trænere vil være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene. Der skal 

minimum være to voksne til stede på træningslejren.  

 

Sprogbrug, voksne til børn 

 

Børn lærer af voksne og derfor taler vi pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om. Der er aldrig 

kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grimt.  

Derudover henviser vi til DBU’s børnerettigheder punkt 10; hvor alle børn har ret til børneopdragelse. 
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Procedure ved henvendelse om mobning og mistrivsel  

 

Får klubben henvendelser om, at mobning muligvis finder sted, er der flere scenarier, som kan komme i 

spil. Hvis mobning opstår vil Esbjerg IF 92 informere forældre til barnet, som enten mobbes eller mistrives 

i klubben. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil blive 

kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større gruppe, vil vi indkalde til forældremøde for hele 

årgangen. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situation og hvad barnet og 

forældrene ønsker. Vi tager mobning meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes, så alle kan 

trives ved at komme til fodbold.  

Stopper mobningen ikke efter ovenstående tiltag, vil klubben i yderste tilfælde være nødsaget til at 

udelukke mobberen fra vores klub.  

 

Anerkendende tilgang 

 

I Esbjerg IF 92 har vi en anerkendende tilgang. Fodbold er en leg og skal være sjovt. I Esbjerg IF 92 går vi ind 

for, at børn lærer af deres fejl, men endnu mere af det gode eksempel. Derfor guider vores træner, leder og 

frivillig børnene bedst muligt efter det gode eksempel, som læres på DBU trænerkursus C1 og opefter. Her 

vis-forklar-vis og stop/frys.  

Ros når de gør noget godt. Vi skælder dem ikke ud når de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller 

dem, hvordan de (også) kan løse opgaven. 

 

 

Vision for Esbjerg IF 92s børneafdeling 

 

• At udvikle børn til en livslang passion for fodbold og bevægelse  

• At give ALLE børn mulighed for at, udvikle sig som fodboldspillere og mennesker i et trygt miljø.  
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DBU’s børnesyn 

 

Som DBU Børneklub agerer Esbjerg IF 92 i overensstemmelse med DBU’s børnesyn.  

Det betyder at vi i Esbjerg IF 92 sikre at børnene er i centrum. Vi bestræber os på at efterleve 

DBU børnesyn, hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver nogle løfter, så de får de 

bedst mulige vilkår for at have det sjovt og trives når de er i klubben.  

Her kan man læse mere rettighederne og løfter fra DBU børnefodbold, som vi i Esbjerg IF 92 

bestræber os på at overholde: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 børneløfter 

(dbujylland.dk). 

 

Esbjerg IF 92s børneværdiggrundlag 
 

Udvikling - Glæde – Respekt – Mod – Venskab 

• Det vigtigste er ikke at vinde, men at blive bedre 

• Fodbold skal være sjovt! Børn og trænere skal gå glade hjem 

• I Esbjerg IF 92 respektere vi medspiller, modspiller, dommer, træner og frivillige. Vi er alle ens og 

behandler hinanden med respekt. 

• I Esbjerg IF 92 er vi modige. Vi tør stille spørgsmål og vi at ikke bange for at lave fejl.  

• Vi skaber venskaber i- og på tværs af årgange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/
https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/
https://dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/
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Hvordan arbejder vi dagligt med værdierne? 
 

Udvikling:  

• Tematiseret stationstræning med fælles børnetræningsprincipper i træningsmetoden.  

• Fodbold på børns præmisser frem for voksnes forventninger. 

Glæde:  

• Leg, spil og tematiseret stationstræning skal være gennemgående til træning. 

Respekt:  

• Vi taler ordentligt til hinanden og hilser pænt. Barn til voksen, voksen til barn. 

Mod:  

• Vi har et trygt fodboldmiljø, hvor vi tør stille spørgsmål og ikke er bange for at lave fejl. 

Venskab: 

• Vi skaber trygge rammer og sociale arrangementer, hvor børn kan mødes og skabe venskaber.  

 

 

 

 

 

 

 


