DILEMMAKORT – FORÆLDRE

Dilemma #1
Din søns hold er ude at spille kamp. Du står på sidelinjen og kigger
på sammen med flere af de andre forældre. Caspers far står der
også. Du bemærker, at han råber meget negative ting til Casper
under kampen – og indimellem også til og om modspillerne.
Du kan se på Casper, at han bliver påvirket af det.
Hvad gør du?

Dilemma #2
Din datters hold skal til et stævne i Norge. De har sparet sammen
via loppemarked og kagebod til kampe i klubben. En dag fortæller
Mathildes mor, at Mathilde ikke kommer med, fordi de ikke har
råd til at betale de 700 kroner i egenbetaling, som alle skal betale.
Hun fortæller, at det samme gælder for Stine.
Hvad gør du?

Dilemma #3
Din søn går til fodbold, og du er tit med til træningen og hjælper til,
hvis der er behov for det. Hans kammerat Mads er rigtig god som
målmand og træner også meget derhjemme. Træneren lader
børnene spille forskellige positioner både til træning og kamp,
og Mads er derfor ikke målmand hver gang. Du kan se, at Mads’ far
er meget uenig med træneren, og man kan godt se, at Mads
umiddelbart er den bedste på målmandsposten.
Hvad gør du?

Dilemma #4
I supermarkedet møder du Antons far, og I falder i snak om weekendens kamp. Antons far taler særligt om Jonathan, som han ikke synes er særlig god til fodbold. Hver gang Jonathan fik bolden, tabte
han den, og Antons far mener, at det var grunden til, at
holdet tabte kampen. Antons far mener, at ”lige børn leger bedst”,
og at Jonathan bør spille sammen med nogle, der er mere
på hans niveau.
Hvad gør du?

Dilemma #5
En mor til et barn på dit barns fodboldhold ringer dig op og fortæller, at
dit barn har været med til at chikanere hendes barn. Fire børn havde
aftalt at følges til klubben. Tre af dem er tilsyneladende stukket af
fra den fjerde. Du kan slet ikke genkende dit barn i beskrivelsen af
det hændte.
Hvad gør du?

Dilemma #6
Når din søn skal til træning, følges han tit med Malthe og Lukas,
som bor på samme vej. Som forælder synes du, at det er en rigtig fin
løsning, og drengene kender hinanden godt og leger ofte sammen.
En dag fortæller din søn dig imidlertid, at han ikke kan lide, når
træneren siger, at de skal gå sammen to og to i øvelserne til træning
– for så går Malthe og Lukas altid sammen, og så har han ingen at
være sammen med.
Hvad gør du?

Dilemma #7
Der har været stævne i weekenden, og de fleste piger på holdet
har været med. Din datter, Karoline, deltog ikke, da I var til et familiearrangement. Hun fortæller, at flere af pigerne talte om stævnet
til træning, og de havde alle de kasketter på, som de havde fået til
stævnet. Du fornemmer, at Karoline ikke har fået lov til at være med
i det fællesskab, der er opstået mellem pigerne til stævnet.
Hvad gør du?

Dilemma #8
De fleste drenge på holdet kan lide FCK. Mange af dem har tøjet
og ser kampene. Din familie – og dermed også din søn – holder
med FC Midtjylland og vil helst spille i deres spilledragt til træning.
Men da din søn gjorde det i torsdags, blev de andre drenge ved
med at kommentere hans tøj negativt. Nu har han ikke lyst til at
have FC Midtjylland-tøjet på igen.
Hvad gør du?

Dilemma #9
De fleste børn i din datters omgangskreds har fået deres egen
mobiltelefon, og pigerne morer sig ofte med at tage billeder af
hinanden. En dag, da din datter kommer hjem fra træning, virker
hun ked af det. Du spørger, om der er noget i vejen, men i første
omgang siger hun nej. Om aftenen fortæller hun dig, at Julie tog
et billede af hende, mens hun skiftede tøj i omklædningsrummet
i klubben. Da de større piger, som træner efterfølgende, kom ind i
omklædningsrummet, viste Julie billedet til dem, og flere af dem
begyndte at grine.
Hvad gør du?

Dilemma #10
Din søns hold har en kørselsordning til kampe. Det er for det meste
de samme forældre, der kører, og du er en af dem, der desværre
ikke har tid til at hjælpe så ofte. De sidste to gange, din søn har været
til stævner, er han kommet lidt mut hjem. I går fortalte han, at der
aldrig er nogen, der vil have ham med i bilen. De andre team’er op
to og to, og nogle forældre vil helst køre med de børn, der bor i
nærheden af hinanden, eller som de kender godt. Din søn
virker påvirket af det og siger, at han måske ikke har lyst til at tage
med til næste stævne.
Hvad gør du?

