Telefonsamtalen med barn og forældre:
Forberedelse til samtalen.
De praktiske informationer: Hvornår og hvor er der et hold for en pige/dreng på den alder?
Hvad koster det at deltage?
Hvad skal man have med?
Hvad er jeres forventninger til deltagerne? Og skal forældrene med?
Husk, at det ikke er alle, der ved hvad en forening er, eller hvad det betyder, at
gå til en aktivitet.

Hvilken slags aftale er du klar til at lave?
Skal barnet selv komme ned i foreningen, eller kan I følges derhen første
gang?
Vil du eller en anden barnet kender, være til stede den første gang barnet
deltager i aktiviteten?
Forbered dig også på eventuelt at tage en snak med forældrene

Under samtalen:
Præsenter dig:

Kan du huske mig fra FerieCamp?
Fortæl hvorfor du ringer, og hvor du kender barnet fra. Fortæl at jeres
forening var med til FerieCamp, og at barnet havde givet udtryk for at det ville
starte til aktiviteten.

Giv samtalen tid:

Ring aldrig op, hvis du kun har 2 min. Måske kan samtalen udvikle sig, og så vil
det være ærgerligt, at du skal afbryde den, fordi du har travlt.

Lyt:

Lyt til de spørgsmål der kommer og forhold dig nysgerrigt.

Klare aftaler:

Lav en klar aftale. Hvornår kan barnet dukke op? Skal forælderen eller en ven
med? Hvad skal barnet have med til træning? Hvor lang tid skal barn og
forældre regne med at bruge første gang i mødes? Er der nogen til at tage
imod dem?
Send evt. bagefter de praktiske oplysninger om tid og sted i en sms.

Børn og venskaber:

Opfordrer evt. barnet til, at kigge ned i foreningen sammen med en ven – det
kan både være sjovere og mere trygt.

Vil du inspireres mere, kan du læse nogle fantastisk dejlige historier fra FritidsGuiderne, om børn der har
fået gode oplevelser og et nyt fritidsliv – fordi nogen gav sig tid til at invitere dem ind i foreningslivet.

