Oppstartsansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: Oppstartsansvarlig (OA)
Ansvarlig for oppstart er en dedikert frivillig. OA skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og
handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF. OA må
levere politiattest til klubben, politiattest må være på plass før personen begynner i sin rolle.
http://goif.no/krav-om-politiattest-i-goif/
1. Kompetansekrav: OA rekrutteres fra klubbens barnefotballavdeling, det kan med stor fordel være
trener/lagleder fra foregående års oppstartslag. Det kreves at ansvarlig kjenner klubbens
organisasjonsplan og sportsplan.
2. Tidspunkt for oppstart: Oppstart i GØIF for 5 åringer skjer ifbm GØIF-dagen på høsten, mens
skolestarterne allerede er i gang siden forrige GØIF-dag. Skolestartere bør ha åpne/promoterte
treninger/dager før sommeren samt i sammenheng med skolestart + GØIF-dag. Promotere i god tid
ut mot barnehager/skoler.
3. Rapportering og ansvar: Ansvar løper løpende gjennom ett år, fra årsmøte til årsmøte og omfatter
oppgaver nevnt i denne rollebeskrivelse. Det rapporteres til sportslig leder og trenerkoordinator
barnefotballen. OA har ansvaret for innholdet i tiltakene bidrar til at alle får mest mulig lik inngang
til klubben. OA oppfordres også til årlig å evaluere tiltak og rapportere til klubbens styre v/sportslig
leder.
4. Informasjon barnehager: Barnehager på Gjekstad og Østerøya (Gjekstad Kanavas-barnehage,
Høgenhall Barnehage, Toppen Barnehage, Lahelle Barnehage, Østerøya Naturbarnehage) og
informeres skriftlig hver vår, i løpet av mai. Informasjonen skal inneholde invitasjon til
oppstartstrening. Info om hvilke barnehager som er aktuelle finnes på Sandefjord Kommunes
hjemmesider (http://sandefjord.kommune.no/Skole-og-barnehage/Barnehage/Barnehager-iSandefjord/#varden-krets).
5. Informasjon skoler: Ved skolestart august, optimalt første skoleuke, skal alle 1. klassinger på
Gokstad og Ormestad skole informeres om tilbudet i GØIF samt inviteres til felles
«oppstartstrening».
6. Aktiviteter ved oppstart: OA har ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene.
Foreldremøte arrangeres gjerne på velkomsttrening og det skal informeres om GØIF sine verdier,
mål og retningslinjer (sportsplan/organisasjonsplan), samt informasjon om innmelding,
kontingenter, politiattest og annen nyttig informasjon. Trenerkoordinator barnefotball og
valgkomiteen bør også delta på foreldremøter. Treningen arrangeres med info til foreldre, gjerne
litt kaffe og vafler. Støtte til bevertning gis ved å kontakte kioskansvarlig.

TIDSPUNKT FOR OPPSTART AV LAG
GØIF ønsker å starte opp med nye lag på våren når de eldste barnehagebarna snart slutter i
barnehagen og også gjenta invitasjon når barna begynner i 1. klasse.
Naturlig oppstart vil dermed være i mai eller august. GØIF-dagen i september har også vist seg å
være en god nøkkel for oppstart. Dette er da siste høsten man har i barnehagen, altså 5-åringene
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