


BØRNEPOLITIK FOR SFB 

Børnefodbolden er fundamentet for hele klubbens fodboldmiljø og udvikling. På vores børnehold skabes 
fundamentet for kærlighed til deres liv og til fodboldspillet. Dette gælder både for dem, der udvikler sig 
til førsteholdet og måske endnu og dem, som nyder fællesskabet og kærligheden til spillet på serie-4 
eller til fodboldfitness.  

Når spillerne starter i børnefodbolden, møder de måske for første gang foreningslivets betydning. De 
oplever den dannelse det giver og det helt særlige sammenhold. Et sammenhold hvor de møder 
anerkendelse i form af selvtillid, selvagtelse og selvværd. Respekt og empati for sig selv og sine 
medmennesker.  

Derfor er børnefodbolden vigtig – og derfor har vi I SfB og SfB-Oure FA valgt prioriterer vi 
børnefodbolden højt.  

SFB ER DBU BØRNEKLUB 

Prioritering udmøntes ved at vi i 2023 blev DBU Børneklub. At være DBU Børneklub betyder 
overordnet at vi har lever op til følgende forudsætninger: 

• Organisatorisk og økonomisk prioritering i klubben  
• Tilslutning til DBUs børnesyn – og implementering i klubbens børneafdeling  
• Tilknytning af en (eller flere) kontraktlig forpligtet børneudviklingstræner  
• Vedtagelse og skriftliggørelse af en række børnepolitikker - og implementering    

 

PRIORITERING AF BØRNEFODBOLDEN I SFB 

Børnefodbolden er i SfB organisatorisk forankret i bestyrelsen ved at der er udpeget en Børneansvarlig, 
samt halvtidsansat to udviklingstrænere, hhv. en Microudviklingstræner (U5-U8) og en 
Børneudviklingstræner (U9-U11). Deres primære opgave, er sammen med den Børneansvarlige i 
bestyrelsen, at sikre den faglige og sociale udvikling, samt et trygt og stærkt fodboldmiljø for alle vores 
børnehold. 

SfB prioritere at der årligt tilbydes et gratis C1 og et C2 kursus til alle børnetrænere i såvel SfB, som til 
de lokale samarbejdsklubber i Svendborg Kommune. 

SfB tilslutter sig DBUs Børnesyn, som består af de 12 børnerettigheder og 10 børneløfter. Det er den 
Børneansvarlige, Micro- og Børneudviklingstrænerens opgave at sikre at SfB til enhver tid arbejder på at 
efterleve disse. 

  

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/


VÆRDIGRUNDLAG FOR BØRNEFODBOLDEN I KLUBBEN.  

Vores fælles værdier er for os det fundamentale, i alt vi foretager os. 

Værdierne udtrykker hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Stabile følelser 
over for bestemte idealer om rigtigt og forkert, det vi sætter højt og vil arbejde stenhårdt for at opnå.  

Vi ønsker at guide, præge og inspirere vores børn og unge mennesker til at opnå et godt liv, både på og 
uden for banen. Fordre en tilegnelse af egenskaber som vil gøre dem i stand til at kunne begå sig som 
frie, myndige og ansvarlige verdensborgere i et moderne og komplekst globalt samfund der altid er i 
hurtig forandring. 

Når vi taler om værdier, har vi større mulighed for at opbygge fællesskaber. Vi udfører ikke altid 
handlinger sammen eller er enige om en given situation, men vi deler værdien, der ligger bag den. 

FÆLLESSKAB 

Vi ønsker i SfB-Oure FA at skabe et helt unikt fællesskab. Et fællesskab du ønsker at være del af og som du 
ikke vil være foruden. Et sammenhold hvor du møder anerkendelse i form af selvtillid, selvagtelse og 
selvværd. Respekt og empati for dig selv og dine medmennesker.  

Vi ser os selv som én enhed der er dybt afhængige af hinanden. 

PASSION 

Passion giver dig en helt speciel drivkraft og lykkefølelse. Du fordyber dig i noget du brænder for og opnår en 
kærlighed til noget. Filosofi betyder kærlighed til viden og vi ønsker at alle i klubben skal opnå kærlighed og 
passion til deres liv og fodbold. At kunne fokusere og give sig hen – glemme sig selv og opleve en dyb 
tilfredsstillelse ved sin sport. 

REFLEKSIV 

Refleksivitet er et nøglebegreb for os og for forståelsen af menneskets rolle i det moderne samfund. Individets 
handlinger og valg skaber overvejelser over egne muligheder og begrænsninger. Dette medfører muligheden 
for begrundelse af ens handlinger, der ofte kan have stor indflydelse på de sociale relationer man indgår i. 

Vi opstiller en kommunikativ social praksis, hvor samtalen må bygge på fornuften, fælles refleksion, fornuftige 
argumenter og ræsonnementer. 

MOD 

Vi ønsker at skabe en fejlaccepterende kultur, hvor fejl er en del af livet, en del der gør os klogere og stærkere. 
Vi skal være modig, nysgerrige og fremadtænkende, turde at være med til at ændre og udvikle spillet, samt 
tage modige valg i kampene og i udviklingen af vores spillere. 

Det betyder at vi alle i klubben, skal lære at tage ejerskab for eget liv i et udviklingsmiljø. 

 

  



OMKLÆDNINGSKULTUR 

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.  

Ingen voksne alene med et enkelt – eller få børn i omklædningsrum.  

Hvis der er behov for samtaler eller fysioterapeutisk behandling er det aftalt, at døren til rummet står på 
klem.  

Regel: Mobiltelefoner i omklædningsrum   

Mobiler må 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.    

Der må ikke optages video, tages billeder eller optages lyd i omklædningsrum  

GENEREL ADFÆRD I OMKLÆDNINGSRUM  

Man rydder op efter sig og efterlader omklædningsrummet, som man selv gerne vil modtage det.   

Regel: Omklædning før og efter fodbold (fra U7)  

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.   

  



KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR SFB OG SFB-OURE FA 

I SfB og SfB-Oure FA er vi åbne og interesseret i at fortælle omverdenen om vores klub og vores 
fodboldaktiviteter. Kommunikationen ud af til foregår typisk via pressen, samt via vores egne kanaler 
som hjemmeside og sociale medier.   

Når klubben kommunikerer centralt ud, sker dette af personer der er vante til samme, men i dag kan alle, 
særligt ved sociale medier hurtigt nå ud til mange med personlige budskaber. Særligt herfor, har vi 
defineret en kommunikationspolitik, der har til formål, at huske alle med tilknytning til klubben om, at 
være gode ambassadører for vores fælles klub. 

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.   

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION I SFB OG SFB-OURE FA 

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet som en generel ledetråd til medlemmer, frivillige og ansatte, i 
tvivlsspørgsmål kan den HR- og juridisk ansvarlige kontaktes.  

Når vi udtaler os, er vi i alle henseender ambassadører repræsentanter for SfB-Oure, SfB og Oure FA. 
Det gælder så vel på klubbens kommunikationsplatform som private.  

Når vi udtaler os:  

• Har vi respekt for andres meninger  
• Gør vi det med omtanke  
• Tænker vi dialogen og dens konsekvenser igennem  
• Holder vi en positiv og konstruktiv tone.  
• Tager vi om nødvendigt fuld afstand fra udtalelser eller handlinger som ikke er i tråd med DBU’s 

etiske grundregler  

Klubbens officielle website og Facebook sider administreres af bestyrelsen udvalgte medlemmer. 
Materiale der ønskes publiceret kan fremsendes til disse administratorer eller bestyrelsen.  

Hvert trænerteam skal gøre forældre opmærksom på, at de skal tilkendegive, hvis billeder af deres barn 
ikke må anvendes på de sociale medier.   

  



RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FACEBOOK OG KAMPKLAR   

Klubbens holdgrupper på sociale medier administreres af de enkelte trænerteams og skal være oprettet 
som lukkede grupper. 

Medlemmerne af disse grupper skal begrænses til spillere, ledere, trænere og forældre. 

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.   

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.   

Trænere og ledere skal ikke kommunikere direkte til børnespillere. Det skal foregå igennem forældrene. 

Kommunikation til/med forældre via Kampklar eller Facebook  

Al kommunikation skal naturligvis holdes i en sober og god tone. 

  



RETNINGSLINJER FOR HOLDOPDELING OG GRUPPEDYNAMIK   

Alle spillere til og med U14 tilbydes som udgangspunkt samme træningsmængde, -indhold og intensitet. 
Til og med U14 adskiller vi ikke årgangene i 1. og 2. hold, men fokusere på matchning og niveaudeling 
med udgangspunkt i den enkelte spiller. Dette med afsæt i, at lige matchning skaber de optimale 
betingelser for læring. En egentlig selektion af spillerne viser sig alene ved udtagelse til kampe. 

Matchningen tager altid afsæt i spillerens nuværende præstationsniveau, så vi sikrer at spillerne bliver 
matchet på deres næste udviklingstrin. Inddelingen sker først og fremmest ud fra spillernes evne til at 
deltage i spillets kompleksitet. Dette vurderer trænerne på baggrund af spillernes relationelle 
færdigheder (kompetencer) og spilforståelse (kreativitet). 

Samtidigt med niveaudelingen forsøger vi altid at fastholde flest muligt, længst muligt. Det betyder, at vi 
forsøger at udfordre alle spillerne i forhold til deres niveau og zonen for deres nærmeste udvikling, 
samtidig med at vi forsøger at tilbyde alle spillere den samme mængde træning. Dette er særligt vigtigt i 
børnefodboldbolden, da vi anerkender de store udfordringer forskningen forbinder med 
talentidentificering og relativ alderseffekt (RAE), i en tidlig alder. 

PROCEDURE VED HENVENDELSER OM MOBNING, DIGITAL MOBNING   

Ved mobning sætter micro-/børneudviklingstræner og holdtræneren nedenstående i gang:    

• Undersøger i første omgang, hvad der er i spil    
• Han/hun forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt    
• Der tages hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, 

ledere) børneudviklingstræner og træneren følger løbende op på situationen.  

Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelsen skal 
inddrages, og der udpeges en tovholder. 

  



REGLER FOR SAMVÆR 

I SfB er følgende procedurer og retningslinjer gældende med hensigt om at sikre at alle børn oplever et 
trygt og sikker samvær med hinanden og de voksne der har ansvar for børnene og aktiviteter i klubben. 
Hensigten er at forebygge krænkelser og krænkende oplevelser for både børn og voksne. 
 
PROCEDURE FOR INDHENTN ING AF DE LOVPLIGTIGE BØRNEATTESTER  

Der indhentes (lovpligtig) børneattest på alle nye trænere. Attesten er gyldig så længe træneren er aktiv i 
klubben. 

Efter ½ års fravær fra klubben indhentes der en ny børneattest på træneren.  

Der udpeges af bestyrelsen en ansvarlig for indhentelse af børneattester i klubben.  

RETNINGSLINJER FOR OVERNATNINGSFORHOLD 

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.   

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.   

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 ligeledes ok at guide fysisk mhp. korrekte fodstillinger, kropsstillinger mv.  

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller 
spillere.   

- Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side. 


