
ÅLDER: 16 år

T IDSÅT GÅNG: 30 minuter

 

Vi pratar om vår värdegrund och vårt beteende för att alla ska tycka att det är kul att

komma till träning, match eller cup. Det vinner alla på.

IN LEDN IN G

ALLA H AR  R ÄTT ATT VAR A DEN  DE ÄR

VAR F ÖR  ÄR  DET VIKTIGT ATT PR ATA OM ALLAS R ÄTT ATT FÅ VAR A DEN  DE ÄR ?

Introduktions�lm

Värdegrundsarbetet i AIK Hockey

Diskutera VAD

Diskutera VARFÖR

Allas rätt att vara den de är | 16 år



Allas rätt att vara den de är | 16 år
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Introduktionsfilm



Värdegrundsarbetet i AIK Hockey handlar om att bygga en miljö, ett klimat, en kultur där alla känner sig

välkomna och respekterade. AIK:are visar respekt, tar ansvar för sig själv och andra samt uppvisar en god

attityd.

Vi mår bättre, vi utvecklas mer som människor och idrottare och vi

presterar bättre när:
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Värdegrundsarbetet i AIK Hockey

alla kan vara sig själva i laget och i föreningen

alla respekterar alla människor

alla blir accepterade för den man är

Kom ihåg att AIK:are

visar respekt



tar ansvar för sig själv och andra

uppvisar en god attityd



Vi är alla olika som individer och måste få tillåtas att vara oss själva för att känna oss

trygga och kunna utvecklas. Genom att visa respekt och låta andra få vara den de är så

ger vi oss själva utrymme att få vara oss själva.

G Å  V I D A R E

Diskutera i mindre grupper

Del 3 av 4

Diskutera VAD

Vad innebär det att ”vara den man är”?

I vilka sammanhang kan vi känna att vi fullt ut får vara den vi är?

Hur mår vi när vi verkligen får vara den vi är?

Hur mår vi när andra i laget får vara den de är?

Vilka krav sätter det på oss i laget om alla ska kunna känna att de får vara den de är?

Hur tar du som individ ansvar för att du ska få vara den du är?

Hur tar du som individ ansvar för att andra ska få vara den de är?





Prata om varför ni tror att AIK Hockey tycker det är viktigt att vi

diskuterar rätten att få vara den vi är.
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Diskutera VARFÖR

Hur påverkas ni som enskilda spelare?

Hur påverkas laget?


