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BLOCK 1 2 

 

Grundläggande värden 

Färjestad BK vilar på demokratins grund. Verksamheten och utbildningen inom föreningen 
syftar till att individer ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
individers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Samtidigt ska verksamheten 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 
föreningen ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
Färjestad BK genom sin junior- och ungdomssektion ska gestalta och förmedla i kombination 
med en utbildning och praktiskt utövande inom ishockey. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande genom utövade inom 
idrotten.  
 
Föreningens uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden såväl inom som utom idrotten. Föreningen ska i samarbete med 
hemmen främja individernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare på lång sikt. 
 
Verksamheten utformas alltid efter ledorden: 

• Glädje 
• Lärande 
• Utveckling 

Tillsammans med ledorden utformas verksamheten i syfte att främja: 
 
Fokus på människan 
Att vi har en förståelse för och ett agerande i vardagen som har utgångspunkten att det är 
människor som spelar ishockey. Individerna vi möter är alla olika och de är så mycket mer än 
ishockeyspelare.  

 
Alla ska ha samma chans att lyckas 
Att alla, oavsett sin bakgrund och sina ambitioner och färdigheter för stunden ges chansen 
att utvecklas inom ishockeyn. Att vi har spelarens långsiktiga utveckling för ögonen och gör 
det vi kan för att spelaren ska ges chansen att få spela ishockey så länge som möjligt.  
 
Anpassad träning och match 
Att barn och ungdomar inte är små̊ vuxenkopior och att vi med den vetskapen låter flickor och 
pojkar spela och träna ishockey på̊ ett sätt som gynnar deras glädje, lärande och utveckling.  
 
Allsidig träning 
Att vi säkerställer att barn och ungdomar inom ishockeyn får med sig en stor ryggsäck med 
motoriska färdigheter ut i livet. Den kommer att bidra till lusten att röra på̊ sig genom livet i 
stort, en större förutsättning att hantera skaderisker och skador och den kommer att bidra till 
spelarens utveckling som ishockeyspelare.  
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Övergripande mål och riktlinjer 

I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla individer 
bör ha utvecklat när de lämnar Den Grönvita Vägen. Målen anger inriktningen på föreningens 
arbete. 

Mål 

Föreningens mål är att varje individ 
• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället, 
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga, 
• har fått såväl grundläggande som mer avancerade tekniska kunskaper inom ishockey, 
• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för 

sitt lärande, 
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning kopplat till ishockey, 
• visar respekt för och hänsyn mot föreningens personal och andra individer som en del 

av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön inom föreningen. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar eller på andra sätt engagerar sig som ledare inom föreningen ska 
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, 
• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka individernas vilja att lära och utövarens tillit till den egna förmågan, 
• planera och genomföra träningar och aktiviteter så att utövarna möts och arbetar 

tillsammans, 
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 
• uppmärksamma och i samråd med anställd personal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 
• uppmärksamma och stödja individer i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd,  
• samverka för att göra föreningen till en god miljö för utveckling och lärande, 
• samverka med andra ledare i arbetet för att nå utbildningsmålen, 
• utgå från att utövarna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

idrottande, 
• svara för att alla individer får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

aktiviteternas innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad, 

• tillsammans med utövarna planera och utvärdera träningar och aktiviteter. 
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Block 1 

Tre Kronors Hockeyskola och Ture Vargs Hockeylekis 

Verksamheten ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och 
riktlinjer som finns framtagna av föreningen. Verksamheten ska även säkerställa att utövarna 
på ett lekfullt sätt får förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som 
senare kommer att ställas.  

Syfte 

Tre Kronors Hockeyskola och Ture Vargs Hockeylekis ska syfta till att stimulera utövarnas 
allsidiga utveckling och lärande kopplat till idrott i stort och ishockey i synnerhet. 
Aktiviteterna ska ta sin utgångspunkt i utövarnas behov och intressen samt i det kunnande 
och de erfarenheter som utövarna tidigare har tillägnat sig genom spontanidrott, men också 
kontinuerligt utmana utövarna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper 
kopplat till idrotten. Därigenom ska verksamheten bidra till kontinuitet och progression i 
utövarnas utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. 
 
Verksamheten syftar till att främja utövarnas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 
tillsammans med andra genom lek och rörelse. Genom leken ges möjlighet att bearbeta 
intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 
kommunicera. Därigenom ska utövarna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och 
tilltro till sin egen förmåga. 
 
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 
intresse för och sin förmåga att idrotta och utöva ishockey.  

Centralt innehåll 

• Lek och aktivitet på is. 
• Skridskoövningar som köttbullen, huksittning och kullerbytta. 
• Lekar i lag som främjar laganda och gruppaktivitet. 
• Skridskoåkning och aktivitet med klubba utan puck. 
• Förståelse om idrott och vikten av rörelse. 
• Grundläggande begrepp inom ishockey som sarg, puck och mål. 

Verksamhet 
• Träningsaktivitet 1 tillfälle/vecka. 
• Inga matcher. 
• Inga cuper.  
• Presentation av förening och lag sker av ungdomsansvarig. 

Ledare 
• Utbildningen för Tre Kronors Hockeyskola samt grundkurs är krav för samtliga ledare 

i block 1.  
• Utbildning inom ramen för ”Ledarakademien” erbjuds i kombination med övriga 

utbildningar från extern part.  

 


