Referat foreldremøte 08.09.14

Kontaktinfo til Akademiet:
Erik Jonvik:
- mail: ej@kfum-kam.no
- telefonnr: 99 35 05 15

Bosse:
- Mail: bosse@kfum-kam.no
- Telefonnr: 98 60 93 99

Akademitelefonen: 94 81 58 89

Over har dere kontaktinfo til oss på akademiet.
Alt av forfall til akademiet skal sendes på sms til akademitelefonen. Dersom det gjelder
daglige ting som gjenglemt, beskjeder til ungene osv. kan dette tas med Bosse (som er
ansvarlig for det daglige på Akademiet). Dersom det gjelder bytte av dager, forespørsler og
spørsmål rundt akademiet, tilbakemeldinger/bekymringer osv. kan dette tas med Erik.

Akademi-dagen
•
•
•
•
•
•
•
•

13.00 - 13.30, Akademimøte med trenere/opprigg av trening
13.30 – 15.00, matservering
13.30 – 15.00, leksehjelp
14.30 – 15.45, trening 1
15.00 – 16.15, trening 2
15.45 – 16.30, leksehjelp
16.15 – 16.30, utlogging/henting av barna
16.30 – 17.00, evaluering av dagen med akademitrenere og ledere.

- Spørsmål: Hentetider, blir hentet 1415, ikke i hallen før 1430. Hvordan kommer de seg
gjennom alle postene den dagen?
- svar: de fleste prioriterer bort leksehjelp når de slutter så sent, og spiser med engang
og deretter ut på treningsfeltet.

Transport

Vi har avtale med Rønningen FHS om transportordning. De har en minibuss med plass til 16
passasjerer som kjører ruter fra kl 13.00 og frem til kl 15.00. Vi kjører faste ruter for hver dag
og plukker opp barna som har meldt om at de skal bli hentet på de ulike skolene.
Hvis det oppstår problemer med at det er en eller flere som ikke kommer til
oppmøtetidspunkt, så vil sjåføren melde fra om dette inn til Bosse eller Erik, og vi vil da
videre ringe foreldre og informere om dette. Dersom ungen av en eller annen grunn ikke
rekker oppmøtetidspunkt, vil ungen bli med på neste runde med bussen eller hentes med
privatbil av en akademitrener.
- Har alltid en ekstra bil, hvis en unge ikke rakk bussen er det alltids mulig å bli hentet
senere.
Spørsmål: Hvis de som går selv ikke har kommet, hvordan er rutinene på det?
Svar: Vi ringer alle foreldrene klokken 3, hvis ungene ikke har krysset seg inn på
innlogg.
Spørsmål: Ungene vet ofte at barna er syke, er det ok at ungene melder fra til dere?
Svar: Nei, det er ikke greit, da kan det oppstå misforståelser.

Måltider:
Alle måltider blir servert i KFUM-hallen, og måltidene blir spist og servert utenfor vår kiosk.
Her setter vi opp langbord som alle sitter rundt og spiser fortløpende.
Vi har fått inn en ny kjøkkenansvarlig i Marte Quak. Hun er ansatt i en 50% stilling. Fra
nyttår vil Marte være ute i mammapermisjon. Vi jobber allerede med å få til en overgang og
løsning på dette i forhold til en vikar.
Vi servere 2 varme måltider og 2 brødmåltider i uka. Det vil veksle på mellom mandag og
onsdag, og tirsdag og torsdag annenhver uke på når det vil bli servert varmmat. For de som
evt. kommer tett opp til trening, så vil vi kunne tilby drikkeyoghurt og korn, evt. brødmat til
de dette gjelder.
Vi vil servere frukt hver dag ved utlogging som er bra rett etter trening.
- Spørsmål: Hvor tett opp til trening serverer dere middag? I og med at barna spiser kl
11 på skolen, er det bare en liten drikkeyoghurt?
Svar: Det er også mulig å få brød, eller varmmat, men vi ønsker at barna skal være
raske fra skolen til akademiet.

Garderobe

Vi bruker garderober i KFUM-hallen til å skifte i hos oss på akademiet. Vi har innimellom
noen utfordringer med plass i forhold til at Brannfjell skole som også bruker en del av våre
garderober til gymtimer som de har i hallen. Vi har laget noen retningslinjer i garderoben som
skal være med på å skape plass til alle etter hvert som de kommer. Det viktigste er at de
samler opp alle tingene sine i maks 2 enheter og henger dette opp på knaggen på veggen eller
legger det under benken. Dette vil gi de andre som kommer etter mulighet til å skifte på
samme sted og i en garderobe.
Jentene har alltid en egen garderobe som de skifter i.

Leksehjelp
Leksehjelpen blir unnagjort i vår klubbstue i hallen. Her er det god plass til å gjøre lekser og
det er kun denne aktiviteten som skjer der inne.
Vi har på mandager ansatt en pedagog til å ha ansvaret for leksehjelpen, og som også vil være
med oss å styrke vårt leksehjelptilbud for alle på akademiet de andre dagene. Vår pedagog er
Hilde Torgersen og hun jobber i tillegg på Brannfjell skole.
Det vil alltid være 2 trenere/pedagoger tilstede på leksehjelpen.

- Spørsmål: Hvordan fungere leksehjelp, de dagene Hilde (pedagog) ikke er der?
- Svar: Det er alltid 2 av oss trenere og ledere tilgjengelig på leksehjelp, alt etter behov.
Inn- og utlogg
Dette gjøres i hovedinngangen ved hallen. Alle barn er pliktet til å logge seg inn og ut for hver
dag de er på akademiet.
Ved fravær og forfall skal dette rapporteres inn til oss på en sms til akademitelefonen.
Har ikke din datter eller sønn kommet på akademiet og vi ikke har fått noe beskjed, ringer vi
alle de som ikke har kommet kl 15.00 for å sjekke med dere foreldre og sjekke status for deres
barn.
Det samme vil gjøres ved utlogging. Vi har 2 stykker ved utlogging for å passe på at alle
krysser seg ut, men det er til stor hjelp hvis dere også hjelper til med å minne på at deres barn
skal huske å logge seg ut. Utlogg skjer etter at man har vært i garderoben og hentet tingene
sine.

Treningen
Vi prøver ut et nytt opplegg med å ha to treningstider på Akademiet. En kl. 14.30 og en kl.
15.00. Vi ønsker å prøve ut dette fordi det noen ganger kan være greit å få rørt litt på seg etter
en lang dag på skolen (det kan være tungt å sette i gang med lekser).

Sportslig opplegg
Vi vil hver uke fokusere på ulike områder vi mener er viktig for å bli en bedre fotballspiller.
Temaer som førstetouch, kortpasninger, overblikk, bevegelser, skåringer, tempo med ball,
1mot1-ferdigheter er eksempler på fokusområder. Sportslig plan for de ulike årgangene ligger
ute på hjemmesiden vår (se «planer»).

Spørsmål: Kan man mikse årganger også?
Svar: ja det hender vi slår sammen årganger, eller at vi flytter noen opp eller ned.

Årgangsansvarlig
Nytt fra i år er at vi skal ha en egen årgangsansvarlig for hver årgang. Årgangsansvarlige
møtes kl. 10.00 hver mandag og går igjennom det sportslige opplegget for uka. I tillegg er
dette en person man kan ta kontakt med dersom man har spørsmål om det som skjer på
treningsfeltet. Årgangsansvarlige vil kontinuerlig evaluere det sportslige opplegget og målet
er at vi skal ha en god oversikt over hver enkelt «akademiker» og at alle blir sett. Følgende er
ansvarlig for de ulike årgangene:
Jenter: Bosse, Marianne Sundsvalen, Mari Lillegrave og Ingvild Alnæs (jobber i team)
G2002/2003: Lars Røttingsnes
G2004: Marius Jacobsen
G2005: Simon Laugsand
G2006: Mats Paulsberg
G2007: Sigbjørn Strand

Spørsmål: Er årgangsansvarlig også trener? Eller bare organisator?
Svar: Han er med på treningen, og er med på ledermøtet vi har mandag morgen.

Alternativ trening på onsdager
På onsdager vil årgangene G2005, G2006, G2007 ha andre aktiviteter på akademiet. Her vil vi
ha ulike temaer for hver uke. Temaene vil ha en relasjon mot fotball, men kan i være i form av
turn, stikkball, stafetter etc. Vi vil i hovedsak prøve å være ute på høsten og våren, og trekke
inn mer og mer når vinteren er her. Men det vil også bli aktuelt å kjøre aktiviteter ute selv på
vinteren.
Gule og Røde kort

Dette er en type anmerknings-ordning vi har snappet opp fra et fotballakademi fra Hødd.
Opplegget går her ut på at vi har en hoveddommer i Bosse, og mange assistentdommere i de
andre trenerne som vil være med på å avgjøre om den eller de barna som ikke har oppført seg
bra vil få gult eller rødt kort.
Kortene vil bli gitt verbalt. Vi vil helt klart se an situasjoner på utdeling av disse kortene, og
vi vil gi barna flere sjanser til å endre oppførsel før de evt får et kort
På akademiet har vi et mål om å bruke en pedagogikk hvor vi unngår å gi gule og røde kort.
Målet er at vi skal gi ut så få kort som mulig.
.
Utstyr:
Alle på Akademiet får utstyr av telenor xtra (bag, strømper, shorts, t-skjorte, jakke og bukse).
Dette er gratis og man kan sende en mail til bosse@kfum-kam.no for bestilling og spørsmål
rundt utstyr.

Spørsmål: Hvis det blir for lite, kan man bytte det da? Må man bytte hele pakken eller bare
evt genseren?
Svar: Da er man nødt til å bytte hele settet, slik TelenorXtra ønsker.

Ukemail:
Vi kommer til å sende ut en ukemail hver fredag, der vi legger inn de viktigste påminnelse for
neste uke, hvilke tema man har neste uke etc.
Denne mailen skal være til hjelp for oss å gi dere enkle meldinger om hva som skjer fremover
de neste dagen (likt som skolene gjør med ukeplan)

Tips fra en forelder: Fint om det viktigste står øverst på mailen, da er det lettere for oss
forelder å få med oss alt informasjon.

Spørsmål: Har dere vurdert tilbud på fredag og evt i ferier?
Svar: Dette med fredager tar vi en evaluering på hver uke, de fleste ansatte er
skoleelever og da føler vi at vi ikke har kapasitet.
I forhold til ferier er det fine innspill, og vi tenker at kåffa kanskje kan ha fotballskoler i
feriene. Det er en utfordring for oss at det da blir dager fra 8-17 i ferietiden og ikke fra
13-17.

Spørsmål: Gjenglemt, hvordan kan vi finne det?
Svar: Det er på det kontoret ut mot hovedinngangen, kontoret kommer til å stå åpent i
akademitiden slik at dere kan gå inn å lete når dere henter barna.
Det er også en gjenglemt som ligger i en hylle nede ved trappen.

Spørsmål: Jeg har en 2007 unge som gjerne vil gå hver dag, har dere noen erfaringer
med at ungene kanskje kan gå lei?
Svar: Det er veldig forskjellig fra unge til unge, hvis ungen går 4 dager i uken er det
viktig at dere som forelder følger godt med. Ungene kan evt bare være med på
leksehjelp en dag i uken så det ikke blir for mye trening.

