
Foreldrekontakt sine oppgaver 

 

 

 

Foreldrekontaktene er kontakt-/bindeledd mellom foreldrene i svømmegruppen og styret i 

klubben 

Foreldrekontakten sine oppgaver: 

 Sette seg inn i klubbens prosedyrer og rutiner (informasjon via klubbens nettsider) 
 

 Foreldrekontakten skal prøve å opprettholde / skape et godt miljø i gruppen! Dette i 

samarbeid mellom svømmere, trenere og foresatte.  
 

 Legge fram saker som Vestkantsvømmerne vil høre foresattes mening om - skriftlig eller 

muntlig.  
 

 Hjelpe styre med å finne hjelpere til gitte oppgaver 
 

 Ivareta svømmer og foresattes interesse når det oppstår saker som gjelder hele gruppen. 

Informere rette kontakter i klubben (eks. trener eller styre) 
 

 Videreformidle ideer og synspunkt til de rette instanser (eks. trener eller styre) 
 

 Den som er foreldrekontakt får tilsendt fra ansvarlig for medlemslisten, oversikt over 

svømmere på egen gruppe. Om det oppdages at noen har sluttet, eller nye har kommet 

til uten å ha mottatt oppdatert liste, må dette meldes til ansvarlig for medlemslisten.  
 

 Foreldrekontakt kan være behjelpelig med å koble foresatte som ønsker å inngå felles 

kjøreavtaler (noe som kan være både miljø- og tidsparende for den enkelte foresatt) 
 

 Er det ønske med sommeravslutning / samlinger for gruppen, er det foreldrekontakt sin 

oppgave å fordele oppgaver til gruppens deltakere. Det må alltid avklares med 

hovedtrener for gruppen i forkant om samlinger er ok, spesielt om dette er på 

treningsdager. En kan høre med styre/økonomiansvarlig om det er mulighet for noe 

økonomisk støtte til samling 
  

 Tidligere har det vært arrangert felles turer og samlinger for alle svømmegrupper. Her 

kan foreldrekontakter i alle svømmegrupper å gå sammen om planlegging / fordeling av 

oppgaver. Ved større samlinger må forslag legges fram for styre i forkant.  
 

 Når en foreldrekontakt ønsker å slutte med foreldrekontaktrollen må han/hun selv 

forsøke først å få fatt i ny foreldrekontakt i gruppen. Ansvarlig for medlemslisten og styre 

må informeres om hvem den nye foreldrekontakten er.  


