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Indledning: 

Vi ønsker samværsregler der støtter og giver mening, vi ønsker ikke rigide regler. 

Det skal altid være legalt at tage snakken med hinanden om, hvad der er hensigtsmæssigt og fornuftigt. Vi vil 

passe på børnene, de unge og os selv som ledere.  

Ledere skal, så vidt det er muligt, ikke være alene på tur. 

Der er ikke forskel på kvinder og mænd. 

 

Når nye ledere kommer til: 

- Indhentes der børneattest 

- Vi spørger ind til tidligere jobs og medlemsskaber i andre børne- og ungdomsorganisationer og indhent 

reference hos tidligere ledere om erfaringer for den nye leders samvær med børn. 

- Præsenterer vi den nye leder for vores samværsregler. 

Forholdet til Spejderne - både børn og unge spejdere: 

- Vi vil ikke give køb på den gode relation, at kunne give kram og holde et barn i hånden. Vi skal altid kunne 

trøste et barn der er ked af det. Vi skal altid drage omsorg. Vi vil gerne holde fast i det naturlige og fornuftige. 

- Vi vil gerne holde fast i at ture og lejre er for børnenes skyld, med udvikling, fællesskab og flytning af grænser 

som formålet.  

- Vi ønsker at hjælpe børn og unge så deres samvær er rart, så vi hjælper dem med at lære deres egne grænser 

at kende og hjælper dem med at de skal lære selv at sige fra og at sende de rigtige signaler over for hinanden. 

(Grin ikke, hvis du ikke synes det er rart.) 

- Hvis det er nødvendigt at være tæt på/trøste et barn og evt. ligge tæt på et barn, så fortæller vi altid 

forældrene om det efterfølgende. 

- Vi vil løbende drøfte udfordringer i samvær med vores unge spejdere, så vi passer godt på dem og giver dem 

redskaber til naturligt samvær og til at undgå at der kommer galt afsted eller kommer til at overtræde 

lovgivningen. De skal kende til samværsregler og lovgivning. 

- Børnene skal have en oplevelse af at vi lytter og tager dem alvorligt. 

Forældresamarbejdet: 

- Opfordring til forældre om altid at spørge os ved mistanker eller bekymringer.  

- Vi vil altid kontakte forældre hvis vi har været i en situation som potentielt kan misforstået.  

- Vi ønsker en åben og ærlig dialog med forældrene, vi tager bekymringer seriøst. 

- Hvis vi gør noget andet end det vi har aftalt, så kontaktes forældrene. 



Overnatning: 

- Der er forskel på at ligge i nærheden, sammen med børnene og at ligge helt tæt sammen med børnene. 

- Voksne skal så vidt muligt ikke sove alene sammen med børn 

- Der er i princippet ikke forskel på store og små børn 

- Når børn vågner om natten og har brug for at blive trøstet, så kan man evt. lægge sig i et fællesrum eller i 

nærheden af andre, så det er mere i det offentlige. Der ringes til forældrene efterfølgende. 

- Der er ikke aflåste døre når vi overnatter i forbindelse med spejderaktiviteter. 

Badning: 

- Tal om det 

- Fortæl altid forældre om det, indhent godkendelse til badning. 

- Hvis muligt, vær altid 2 voksne i omklædningssituationer. 

- Det er vigtigt, at vi tør gå i bad sammen og være naturlige om det. 

Berøring: 

- Når ting foregår i fuld offentlighed, fx at hjælpe med solcreme, er det uproblematisk.  

- Skovflåter: Inddrag/fortæl altid en anden leder, at du går til side og hjælper barnet. Fortæl altid forældrene 

om det efterfølgende. 

 

Fotografering, sociale medier og omgangstone: 

- Når forældre har givet fototilladelse har de sagt ja til, at vi må bruge portrætbilleder af dem eller deres barn 

til kommunikation som spejder, i trykte, digitale og sociale medier, herunder bl.a. Facebook. 

- Vi ønsker en sober og ordentlig tone, både inden for og uden for, ved KFUM-spejderne i Tarm, og forbeholder 

os ret til at slette ubehagelige opslag på f.eks. FB.  

 

Hvis mistanke om overgreb eller seksuelle overgreb: 

- Kontakt med det samme gruppelederen eller grupperådsformanden. 

- Notér de iagttagelser, du har gjort dig, så vi har så præcis en beskrivelse af adfærd eller hændelsesforløbet 

som muligt. 

- Hvis mistanken bygger på løse rygter eller tvivlsomme iagttagelser, kan det drøftes med den, mistanken 

omhandler. 

- Hvis gruppeleder/grupperådsformand vurderer, at der kan være tale om andet end grundløse rygter, 

kontaktes korpset Kriseberedskab med det samme. 

- Henvender forældre sig om en konkret hændelse, der indikerer, at et barn/ung har været krænket, og der 

synes at være grundlag for en politianmeldelse, skal I ikke kontakte den mistænkte leder. Det kan nemlig 

påvirke politiets indledende efterforskning. Forældrene skal foretage politianmeldelsen, og vi bør straks tage 

kontakt til Kriseberedskabet. 

- Hvis en leder mistænkes og der er ikke er sket noget, tager gruppeleder og en anden leder altid efterfølgende 

en nænsom og meget ærlig og åben snak og aftaler hvordan misforståelser kan ryddes af vejen. Også her skal 

der tages hånd om alle parter. 

 

 


