
Forældrehåndtering



Hvem er jeg?





De 3 valg





Hvad er i fokus?



Handling



Hvilken historie fortæller du om forældre?



Forældre-frygt
Andre forældre vil tænke, at jeg er en dårlig forældre

Mit barn vil tænke, at jeg er en dårlig forældre

Mit barn får ikke de samme muligheder som andre børn

Mit barn vil opleve at gøre noget, der er pinligt/et nederlag

Mit barn vil gøre noget, der gør det pinligt for mig 



1. Første træning og første konkurrence

2. Mit barn bliver ikke valgt til eller det går dårligt til opvisning

3. Mit barn eller barns hold er bedst

4. Hvad skal jeg tro på i gossip-gruppen?



1. Første træning og første opvisning - behov

At forstå hvad jeg har købt

Afstemme forventninger til hvad, der skal foregå

At udvikle tillid og respekt efter den indledende beslutning om at købe

At vide hvad jeg skal gøre



Hvordan kan vi som trænere imødekomme forældrenes behov?

At forstå hvad jeg har købt
Afstemme forventninger til hvad, der skal foregå

At udvikle tillid og respekt efter den indledende beslutning om at købe
At vide hvad jeg skal gøre



1. Første træning og første konkurrence - Leverance

Hvordan ser vores startpakke ud?

Hvordan og hvor ser forældrene hvordan man er en god forældre?

Er der en forældre-aftale?

Telefonopkaldet



2. Mit barn bliver ikke valgt til eller det går dårligt til konkurrence - behov

Hvordan gør jeg situationen bedre?

Mit barn skal være glad og have det godt!

Hvad skal jeg sige/gøre?



Hvordan kan vi som trænere imødekomme forældrenes behov?

Hvordan gør jeg situationen bedre?
Mit barn skal være glad og have det godt!

Hvad skal jeg sige/gøre?



2. Mit barn bliver ikke valgt til eller det går dårligt til konkurrence - Leverance

Hvad barnet kan kontrollere

Ros af indsats og præstation fremfor udelukkende resultatfokus

“Dårlig dag på kontoret” 

Hvad ønsker I, at Jeres barn skal opnå?



3. Mit barn eller barns hold er bedst - Behov

At dele

At fejre

“Get ahead”
“Get along”

“Make meaning”



Hvordan kan vi som trænere imødekomme forældrenes behov?

At dele
At fejre

“Get ahead”
“Get along”

“Make meaning”



3. Mit barn eller barns hold er bedst - Leverance

Hvad er det vi skal dele og fejre?
At rose indsats over resultat
Det langsigtede perspektiv

At præstere vs at vinde 



4. Hvad skal jeg tro på i gossip gruppen? - Behov

At vide, hvem jeg jeg skal lytte til

At vide, hvem jeg kan stole på

At føle sig set, hørt og forstået 



Hvordan kan vi som trænere imødekomme forældrenes behov?

At vide, hvem jeg jeg skal lytte til
At vide, hvem jeg kan stole på
At føle sig set, hørt og forstået 



4. Hvad skal jeg tro på i gossip gruppen? - Leverance

Kundeservice
Hvad er Jeres principper?

Hvordan bliver Jeres principper gjort synlige?
FAQ (Ofte stillede spørgsmål)



Hvad er en måde hvorpå du ville ændre din tilgang,  
hvis forældrene var din primære kunde?



Take away



Nogle spørgsmål? 


