
Instrukser for foreldreutvalget og foreldrekontakter i  
Sola svømmeklubb 

 
Foreldreutvalget- et viktig bindeledd mellom styret, foreldre og svømmerne. 
 
 
Hvem er foreldreutvalget: 

• Sola svømmeklubb velger foreldre til foreldreutvalget  fra videregående nivå og 
opp til A-gruppen. 

• Består av 3 personer som er valgt for 1 sesong av gangen. 
• Samarbeider tett med styret og de har ansvar for å tilrettelegge for dugnader, 

sosiale arrangement, happenings og lignende i klubben.  
• Ansvarlig for å rekruttere foreldre/foresatte til frivilling innsats i klubben, og på 

denne måten sørge for at foreldre blir kjent og får et sosialt og hyggelig miljø i 
klubben.   

• Vi håper å kunne rekruttere 3 personer til seniorutvalget, fortrinnsvis 
besteforeldre – gir oss flere å spille på.  

• Foreldreutvalget rekrutterer sammen med styret X antall foreldrekontakter som 
har ansvar/oppgaver i Solahallen, Dysjalandhallen og Tanangerhallen.   

 
Oppgaver til foreldreutvalget: 

• Foreldre som sitter i Foreldreutvalget er fritatt dugnader- deres oppgave er å 
delegere oppgaver til foreldre/foresatte med svømmere i klubben. 

• Har ansvar for "Foreldregruppen" på Facebook og har tilgang til mailadresser for 
å videreformidle informasjon til foreldre. 

• Planlegger dugnader, klubbens egne stevner, skaffe foreldre til arrangementer 
osv (tar utgangspunkt i årshjulet). 

• Planlegger og gjennomføre foreldremøter sammen med styret. 
 
Hvem er foreldrekontakten: 

• Velges for 1 år av gangen på vårens foreldremøte. 
• Er bindeleddet mellom svømmeren/instruktøren/treneren og FU. 
• Har arbeidsoppgaver i hallen der deres egne barn trener. 

 
Oppgaver til foreldrekontakten: 

• Det er et ønske, men ikke et krav, at foreldrekontakt tar livredderkurs på høsten i 
regi av klubben. 

• Være livredder på kant dersom behov- kjenne til instruks til livredder (eget 
utarbeidet skjema for Sola SK). 

• Foreldrekontakten er viktig som førstekontakt for nye svømmere/foreldre til 
klubben og for å skape trygghet og bidra til et godt miljø i klubben. 

• Delta på obligatorisk foreldremøte om høsten og om våren, og kan bli innkalt på 
møte i foreldreutvalg om behov. 

• Dele ut loddbøker/dugnadsmateriell til foreldre/barn på bassengkant. 
• Foreldrekontakten videreformidler til foreldreutvalget beskjeder og info om 

hendelser som skjer på bassengkanten.  
 
 


