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Pædagogisk tilgang 

 

I B1903 arbejder vi ud fra tankegangen, om at fodbold skal være sjovt. Både for dem som 

sparker lige og dem som sparker skævt. Følgende fire nøglebegreber skal derfor efterleves:   

 Anderkendelse 

 Udvikling 

 Tryghed  

 Glæde 

Derfor er vores pædagogiske tankegang baseret ud fra to teoretikere som uddybes her:  

Axel Honneth:  

En teori som arbejder ud fra tankegangen om at udviklingen af mennesker sker ud fra en 

anderkendende tilgang. Man skal værdsætte personernes individualitet og vise oprigtig 

interesse i dem.  

 

Lev Vygotsky:  

Hvor og hvornår man lærer bedst, er en evigt tilbagevendende diskussion og her er tryghed 

hovedordet. Dialogen mellem to parter er med til at skabe muligheden for at barnet selv kan 

løse opgaven og udvikle sig derved. Det felt kaldes barnets nærmeste udviklingszone.  

 

Trænerens rolle 

At være træner i B1903 er en spændende og givende proces. Her står udviklingen som det 

vigtigste element og dette skal efterleves ud fra de mål som er formuleret for den respektive 

årgang. Som træner i B1903 er man klubbens ansigt udadtil og skal derfor efterleve følgende 

punkter:  

Coaching 

 Skal være situationsbestemt og rettet mod spillernes individuelle personlighed 

 I høj grad i træningen og i mindre grad i kampsituationer 

 Være opmærksom på effekten af ”ikke coaching” kan fremelske kreativteten og lade 

spilleren skal selv finde løsninger 



 

Organisering 

 Træningen skal være planlagt inden og være i tråd med den sportslige linje 

 Temaet for træningen skal være gennemgående i øvelserne 

 Øvelserne skal så vidt det er muligt, være sat op før træningen starter, for at skabe de 

bedste rammer for udførelsen 

 

Fremtoning 

 Træneren skal bære det udleveres B1903 trænertøj til træning og kamp 

 Fremstå positiv og anerkendende uanset kampens udfald/resultat 

 Overholde ryge/alkoholpolitik  

 

Omgang og samarbejde 

 Skal have en åben, ærlig og tillidsfuld dialog  

 Være åben overfor nye ideer 

 Fokusere på B1903’s udvikling og ikke kun sit eget hold 

 

Spillerens rolle 

Som spiller i B1903 repræsentere man en klub med stolte værdier og traditioner. Derfor er det 

vigtigt, at respektere disse og bære klubbens trøje med stolthed. Ligeledes skal man som spiller 

kunne identificeres ved følgende:  

 Turde begå fejl og lære af dem 

 Agere fremfor at reagere 

 Være træningsparat 

B1903 forventer 

 At spilleren kommer til tiden 

 Taler pænt til trænere og medspillere 

 Udøver fairplay til kamp og træning 



 

Forældrenes rolle 

I B1903 er forældrene en vigtig og afgørende rolle. En ting vi som klub anerkender og 

respekterer. Det er essentielt at forældrene bidrager til at skabe et trygt og roligt miljø, hvor 

vores medlemmer kan opleve at blive spurgt ind til oplevelsen fremfor resultatet. At være 

forældre i B1903 skal derfor kendetegnes ved følgende punkter:  

 Respekt for træneren og beslutningerne omkring holdet 

 Opmuntre fra sidelinjen og komme med positive tilråb 

 Acceptere de retningslinjer som klubbens sportslige ledelse har besluttet 

 


