
Referat fra foreldremøte onsdag 30.august. 

 

 Informasjon om idrettskolen – dette skal være et tilbud til alle barn i Kolbu med fokus på lek 
og moro. En trenger ikke være medlem av KK for å være med, det er heller ikke plikt til å 
være med på dugnader i regi av klubben eller loddsalg. Det er en aktivitetsavgift som må 
betales for deltagelsen. 
 

 Vi har i år vært så heldig å få elever fra idrettslinja på Lena til å være trenere. (pga at vi nå 
leier inn trenere vil aktivitetsavgiften økes med ca 50 kr) 
 

 To foreldre fra hver gruppe er med som støttespillere for ungdommene.: Katrine Olafsen og 
Pål Andreas Hoel fra gruppe A (barn født 2010 og 2011), Sara Eriksson og Stine Paulseth fra 
gruppe B (barn født 2012) og foreløpig en forelder har sagt seg villig til å være med i gruppe C 
(barn født i 2013), det er Jan Erik Skogli. Vi trenger en forelder til på denne gruppen. 

 

 Disse foreldrene og undertegnede er da med i barneidrettsgruppa. 
 

 Vi snakket også litt om forventninger til dere forelde: 

Viktig at dere kommer i tide slik at barna får blitt med i samlingen i starten. 

Ser du at ditt barn ikke klarer helt å følge med, er ukonsentrert, og at trenene ikke klarer å få 
med ditt barn i aktivitetene, bli med ditt barn og hjelp det i gang. Se an situasjonen 
selvfølgelig, men det er ikke alltid like lett å få med alle. 

 Foreldrene skal være tilstede om ikke annet er avtalt med andre foreldre eller 
hjelpetrenerne. Det kan være at gruppene etter hvert finner ut at det er best at foreldrene 
venter på gangen, men det ser vi an utover høsten. 

 Vær så snill å ikke snakk for høyt med andre foreldre, det kan være veldig forstyrrende for 
barn og trenere 

 Vi håper at så mange som mulig av barna som er født i 2010 har lyst til å være med, 
dessverre er det ofte slik at mange faller av dette siste året på idrettsskolen.  

 Det blir spennende med nye trenere i år som sikkert har mange nye ideer til aktiviteter. 
 Det jobbes med å få til et svømmetilbud etter jul, vi får se hva vi får til. Er det foreldre med 

livredningskurs, ta kontakt 

 

For barneidrettsgruppa; Ane Dyste Dewisme 


