
	  

	  

VANLIGA	  FRÅGOR	  
	  

1.	  Kan	  mitt	  barn	  provträna	  en	  gång	  innan	  vi	  betalar?	  
För	  att	  hålla	  en	  plats	  i	  gruppen	  måste	  vi	  få	  in	  en	  betalning	  när	  bokningen	  görs.	  Om	  ert	  barn	  
inte	  skulle	  trivas	  eller	  av	  någon	  annan	  anledning	  inte	  vill	  gå	  kvar	  efter	  andra	  tillfället,	  
meddelar	  ni	  kansliet	  innan	  tredje	  tillfället	  och	  då	  betalar	  vi	  tillbaka.	  
	  Efter	  den	  15/2	  görs	  ingen	  återbetalning.	  	  
	  	  
2.	  Vad	  kostar	  en	  termin?	  	  
Kostnaden	  framgår	  när	  du	  anmäler	  dig	  till	  respektive	  grupp.	  
	  
3.	  Vilka	  grupper	  finns?	  
Vår	  förening	  erbjuder	  flera	  olika	  typer	  av	  grupper	  för	  alla	  åldrar.	  Huvudkategorierna	  är:	  
Barngymnastik	  
Breddgymnastik	  
Tävlingsgymnastik	  
Parkour	  
	  
4.	  Vilken	  grupp	  eller	  nivå	  ska	  jag	  välja?	  
Våra	  grupper	  är	  uppdelade	  efter	  ålder	  så	  välj	  den	  ålder	  ditt	  barn	  tillhör.	  Om	  du	  har	  någon	  
fråga	  kan	  du	  höra	  av	  dig	  till	  vårt	  kansli.	  
	  
5.	  Gruppen	  jag	  är	  intresserad	  av	  är	  fullbokad.	  Kan	  jag	  stå	  i	  kö	  om	  någon	  hoppar	  av?	  
Denna	  termin	  kan	  man	  inte	  anmäla	  sig	  till	  någon	  kölista,	  bevaka	  hemsidan	  om	  det	  
kommer	  ut	  lediga	  platser	  i	  bokningssystemet	  
	  
6.	  Kan	  jag	  som	  förälder	  sitta	  med	  i	  gymnastiksalen?	  
Under	  åren	  har	  vi	  märkt	  att	  barnen	  lär	  sig	  mycket	  mer	  och	  har	  större	  behållning	  av	  att	  få	  
vara	  på	  gymnastiken	  själva,	  även	  de	  minsta	  barnen.	  De	  kan	  fokusera	  på	  träningen	  på	  ett	  helt	  
annat	  sätt	  och	  öva	  på	  den	  sociala	  biten	  i	  en	  grupp	  där	  de	  andra	  deltagarna	  är	  i	  deras	  egen	  
ålder.	  Vi	  bjuder	  in	  till	  en	  liten	  uppvisning	  i	  slutet	  av	  terminen	  istället,	  då	  har	  barnen	  fått	  
arbeta	  själva	  och	  får	  glädjen	  av	  att	  visa	  för	  sina	  föräldrar	  hur	  duktiga	  de	  blivit.	  Om	  du	  vill	  
engagera	  dig	  såsom	  ledare	  eller	  hjälpförälder	  är	  du	  alltid	  välkommen	  att	  delta	  aktivt	  på	  
golvet.	  Kontakta	  vårt	  kansli	  0431-‐244	  19	  
	  
7.	  Vad	  är	  en	  hjälpförälder?	  
En	  hjälpförälder	  är	  med	  som	  ett	  stöd	  för	  ledarna	  på	  barngymnastikträningarna,	  hjälper	  till	  
att	  förbereda	  hallen	  inför	  träningarna	  och	  hjälper	  alla	  barn	  lika	  mycket	  under	  passen.	  
Kontakta	  huvudledaren	  för	  gruppen	  eller	  vårt	  kansli	  på	  0431-‐244	  19	  om	  du	  är	  intresserad.	  
	  	  
8.	  Varför	  har	  ni	  stängt	  bokningen	  för	  den	  här	  terminen?	  
När	  det	  gått	  2-‐3	  veckor	  in	  på	  terminen	  stänger	  vi	  intaget	  för	  att	  barnen	  oftast	  börjat	  bilda	  
en	  gruppkänsla	  och	  det	  är	  svårt	  för	  nya	  barn	  att	  komma	  in	  i	  gruppen,	  liksom	  det	  är	  svårt	  
för	  ledarna	  att	  "börja	  om	  från	  början"	  med	  ett	  barn	  när	  alla	  andra	  lärt	  sig	  hur	  allt	  funkar	  på	  
gymnastiken.	  
	  	  



9.	  När	  börjar	  terminen?	  
På	  vår	  hemsida	  under	  varje	  grupps	  egen	  sida	  kan	  man	  se	  vilken	  vecka	  terminen	  börjar.	  Våren	  
2019	  startar	  de	  flesta	  grupper	  vecka	  2	  eller	  3,	  någon	  vecka	  innan	  terminsstart	  skickar	  
ansvarig	  ledare	  ut	  mer	  info	  kring	  datum	  för	  terminen.	  
	  
	  10.	  Vad	  ska	  barnen	  ha	  på	  sig	  när	  de	  tränar?	  
Gymnastikdräkt,	  t-‐shirt	  och	  shorts,	  på	  fötterna	  ”plastisock”	  eller	  barfota,	  uppsatt	  hår	  och	  
glöm	  inte	  att	  ta	  med	  vattenflaska.	  Aldrig	  mat	  eller	  tuggummi	  i	  munnen	  under	  träning.	  
	  	  
11.	  Mitt	  barn	  går	  redan	  i	  en	  grupp.	  Måste	  vi	  göra	  en	  nyanmälan	  inför	  nästa	  termin?	  
Ja,	  även	  de	  som	  redan	  går	  i	  en	  grupp	  måste	  göra	  en	  nyanmälan	  till	  nästa	  termin.	  På	  så	  sätt	  är	  
vi	  säkra	  på	  om	  du	  vill	  behålla	  din	  plats	  eller	  om	  vi	  kan	  erbjuda	  den	  till	  någon	  annan.	  	  
	  	  
12.	  Varför	  måste	  vi	  betala	  nästa	  terminsavgift	  så	  tidigt?	  
För	  att	  föreningen	  ska	  hinna	  jobba	  med	  planering	  och	  ledarfrågor	  måste	  vi	  veta	  hur	  många	  
barn	  som	  kommer	  att	  gå	  hos	  oss	  innan	  varje	  termin	  startar.	  Arbetet	  med	  att	  få	  fram	  vilka	  
barn	  som	  vill	  gå	  kvar	  i	  grupperna	  mellan	  terminerna	  är	  stort	  och	  omfattande.	  
För	  att	  vi	  som	  ideell	  förening	  ska	  hinna	  med	  att	  administrera	  eventuella	  bortfall	  behöver	  vi	  
veta	  vilka	  som	  vill	  gå	  kvar	  så	  tidigt	  som	  möjligt.	  Det	  enda	  sättet	  för	  oss	  att	  göra	  detta	  på	  är	  
dessvärre	  att	  be	  om	  en	  tidig	  betalning.	  De	  platser	  som	  sen	  är	  lediga	  ska	  erbjudas	  nya	  barn	  så	  
snart	  som	  möjligt.	  Kritik	  som	  föreningen	  tidigare	  mottagit	  har	  varit	  att	  det	  tillkommit	  för	  
många	  nya	  barn	  när	  terminen	  redan	  är	  igång,	  vilket	  har	  stört	  flödet	  i	  träningen	  och	  därmed	  
barnens	  utveckling.	  	  
	  
13.	  Mitt	  barn	  är	  sjukt.	  Vem	  ska	  jag	  sjukanmäla	  till?	  
Sjukanmälan	  görs	  på	  telefon,	  SMS	  eller	  mail	  till	  huvudledaren	  för	  gruppen.	  Ett	  par	  veckor	  
innan	  terminsstart	  skickar	  huvudledaren	  ut	  ett	  välkomstmail	  med	  sina	  kontaktuppgifter	  och	  
lite	  annan	  information	  som	  gäller	  för	  gruppen.	  
	  
14.	  Hur	  behandlar	  ni	  de	  uppgifter	  jag	  delger	  föreningen?	  
Vi	  hanterar	  de	  uppgifter	  säkert	  som	  du	  direkt	  i	  samband	  med	  att	  du	  blir	  medlem	  hos	  oss	  
förser	  oss	  med.	  Det	  är	  viktigt	  för	  oss	  att	  du	  känner	  dig	  trygg	  och	  att	  du	  har	  ett	  förtroende	  för	  
hur	  vi	  hanterar	  dina	  uppgifter.	  Vi	  vidtar	  lämpliga	  tekniska	  och	  organisatoriska	  
säkerhetsåtgärder,	  för	  att	  säkerställa	  att	  din	  information	  skyddas	  från	  att	  obehöriga	  får	  del	  
av	  den.	  Våra	  anställda	  och	  huvudledare	  har	  tillgång	  till	  all	  lagrad	  information	  om	  dig	  och	  
deras	  hantering	  av	  informationen	  är	  strikt	  reglerad	  och	  uppgifter	  får	  aldrig	  lämnas	  vidare.	  
Allt	  för	  att	  du	  ska	  kunna	  få	  en	  så	  bra	  och	  anpassad	  service	  som	  möjligt	  utan	  att	  någon	  
information	  eller	  personuppgift	  samlas	  in,	  lagras	  eller	  hanteras	  i	  onödan.	  
Vill	  du	  läsa	  mer	  om	  integritetspolicyn	  så	  hittar	  du	  den	  på	  vår	  hemsida.	  
	  
	  15.	  Fotografering	  för	  sociala	  media	  och	  marknadsföring	  som	  sker	  på	  träningar	  hur	  
används	  de?	  
Vi	  använder	  oss	  av	  fotografier	  som	  tas	  på	  träningarna	  om	  det	  är	  så	  att	  du	  inte	  tillåter	  at	  
foton	  på	  ditt	  barn	  får	  användas	  vill	  vi	  att	  du	  meddelar	  det	  till	  oss	  på	  
engelholmsgymnsterna@live.se	  i	  samband	  med	  att	  du	  anmäler	  ditt	  barn.	  Ange	  ditt	  barns	  
namn	  och	  vilken	  grupp	  hen	  är	  anmäld	  till.	  
	  

	  


