
KAMRATSKAP & GEMENSKAP
Våra aktiva ser varandra, hälsar på varandra 
och uppmuntrar varandra. De håller ihop och 
värnar om gruppen. Vid tävlingar hejar de på 

varandra och bär Laxenkläder.

GLÄDJE & ENGAGEMANG
Våra aktiva har kul ihop både i och utanför 
bassängen. De hjälper och uppmuntrar var-
andra till att utvecklas både som individ och 

som simmare. De gläds med varandra.
 

HÄNSYN & RESPEKT
Våra aktiva följer och respekterar uppsatta 
regler. De kommer i tid och använder ett vår-
dat språk. De lyssnar på varandra och på le-

dare, samt respekterar alla för den de är.

INTRESSE & ENGAGEMANG
Våra ledare har ett intresse och ett engage-
mang för simning som smittar av sig på de 
aktiva. Med professionalitet, glädje och ge-
menskap skapar de ett klimat för att trivas, 

utvecklas och prestera.

KUNSKAP & PEDAGOGIK
Våra ledare har god kunskap om simning och 
om hur man leder en grupp. Lektioner och 
träningar är väl genomtänkta och grundade 

på en god pedagogik. 

UPPMUNTRAN & ÅTERKOPPLING
Våra ledare uppmuntrar och ser alla aktiva. 
De ger konstruktiv kritik och förklarar vad 
som kan utvecklas. Återkoppling till de aktiva 

sker kontinuerligt.

STÖD & ENGAGEMANG
Våra föräldrar och supportrar stöttar och en-
gagerar sig i alla aktiva. De respekterar och 
stöttar även ledare i deras uppgifter, samt 
bidrar till en öppen och rak kommunikation.

HJÄLPSAMHET & DELAKTIGHET
Våra föräldrar och supportrar ställer upp när 
det behövs extra arbetsinsatser i klubben, 
t.ex. som extraledare eller funktionärer. De 
ser alla aktiva både i och utanför bassängen.

OMDÖME & FÖREDÖME
Våra föräldrar och supportrar följer och res-
pekterar uppsatta regler. De skapar förutsätt-
ningar för trivsel och goda relationer i fören-

ingen. De är goda föredömen.

 AKTIVA FÖRÄLDRAR & 
SUPPORTRAR

LEDARE



Denna folder är ett föreningsdokument som vi-
sar vilken värdegrund Simklubben Laxen står 
för. Den guidar våra aktiva, ledare, föräldrar och 
supportrar i hur vi förväntas agera. Värdegrund 
handlar om värderingar, värden, normer och 

grundläggande principer.

Foldern har tagits fram av en liten arbetsgrupp, 
men med stor involvering av våra medlemmar, 

som bidragit för att få fram våra värdeord.
 

www.sklaxen.se

www.facebook.com/SKLaxen
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