Samværsregler for Todbjerg-Mejlby KFUM
Formålet med Todbjerg-Mejlby KFUMs samværsregler er at bidrage til et trygt miljø for både
spejdere og ledere. Et miljø, hvor der er gode, åbne, respektfulde og tillidsbaserede relationer,
som skaber de bedst mulige rammer for at udvikle børn og unge gennem foreningens værdier og
aktiviteter.
Det er en forudsætning for et trygt miljø, at både bevidst og ubevidst krænkende adfærd
undgås, og at der er en handlingsplan, hvis der opstår mistanke om strafbare forhold.
Spejderne skal have tillid til at kunne komme til en leder om en anden leders adfærd.
Samværsreglerne skal understøtte en dialog mellem lederne, hvor åbenhed og tillid er bærende.
Det gælder både i forhold til drøftelse af konkrete episoder og generelle problemstillinger.
Samværsreglerne hviler på spejderorganisationernes fælles vejledning til forebyggelse af
krænkende adfærd, ”Trivsel og tryghed i foreningen”, se link her.
Vejledningen er gennemgået på møde mellem ledere og grupperådet den 5. marts 2019 med
henblik på dels fælles forståelse for og kendskab til lovgivningen på området og dens betydning i
praksis, dels med henblik på drøftelse af nærværende samværsregler for Todbjerg-Mejlby KFUM.
Samværsreglerne skal være dynamiske, da konkrete situationer kan give anledning til behov for
nye regler eller tilpasning af eksisterende regler. Lederne og grupperådet har derfor besluttet,
at drøftelse af samværsreglerne gøres til et fast punkt på grupperådets dagsorden.
Samværsreglerne samt handlingsplanen skal forelægges for alle nye ledere, andre voksne samt
unge over 18 år, der er tilknyttet Todbjerg-Mejlby KFUM.

Til møder, på lejr og ved overnatninger
•
•
•

•
•

På ture skal der altid være mindst 2 ledere tilstede. Og såfremt det er muligt, skal de
være af forskelligt køn, hvis gruppen af spejdere tæller begge køn.
Drenge og piger kan sove sammen på lejre eller andre overnatningssteder, men altid
mere end to sammen.
En leder må gerne sove alene sammen med en gruppe af spejdere, hvis det efterspørges
ved fx hjemve. Lederen skal oplyse en anden leder herom på forhånd. Forældre
orienteres efterfølgende.
Til møder bestræber man sig på, at der altid er 2 ledere tilstede.
Som udgangspunkt bruges mobiltelefoner ikke til møder, på lejre mv., med mindre det er
til specifikt spejderbrug.

Intimsfæren
•
•
•

Alle medlemmer af Todbjerg-Mejlby KFUM skal til enhver tid respektere hinandens
grænser, herunder også den enkeltes blufærdighedsgrænse.
I tilfælde af behov for tæt fysisk kontakt mellem barn og voksen – fx ved hjælp til
toiletbesøg om natten – skal den voksne give en anden leder besked på forhånd.
Har der været behov for tæt fysisk kontakt mellem barn og voksen, drøftes det blandt
lederne hvorvidt forældre skal kontaktes.

Ved fotografering
•
•
•
•
•

Der gives samtykke til at tage billeder ved indmeldelse.
Manglende samtykke respekteres.
Billeder skal som udgangspunkt vise generelle situationer.
Der tages hensyn til børn og lederes individuelle blufærdighedsgrænser.
Ledere deler ikke billeder fra spejdermøder, lejre eller andre situationer i spejder-regi i
andre fora end lukkede spejdergrupper på fx Facebook.

Omgangstonen – også på de sociale medier
•
•
•
•

Spejderledere går foran som gode eksempler, også i den indbyrdes dialog.
Omgangstonen er konstruktiv og respektfuld.
Hverken børn eller voksne må udstilles eller ydmyges foran andre.
Lederne er særligt opmærksomme på de ældste spejdernes brug af mobiltelefoner på
lejre.

Handlingsplan og konsekvenser
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Overvej situationen og håndter den fattet. Undgå panik, bed om støtte udefra
Upassende adfærd drøftes umiddelbart efter, den er observeret.
Opleves krænkende adfærd eller overskridelse af grænser, kontaktes forældre og
situationen drøftes i ledergruppen, også med henblik på at undgå at situationen
opstår igen.
Mistanke skal drøftes og efterprøves med de andre ledere.
Skriv det sete og hørte ned - en saglig begrundet mistanke bygger på konkrete
iagttagelser.
Kontakt formanden og kredslederen.
Søg anonym vejledning hos politiet, i socialforvaltningen/den sociale døgnvagt eller i
en af de statslige rådgivninger.
Ved en begrundet mistanke (skøn) skal sagen politianmeldes.
Tag stilling til, om den mistænktes fortsatte virke i kredsen.
Neutral information til kredsens forældre.
Forberedelse på at møde pressen – korpset kontaktes, inden gruppen udtaler sig.

Børneattester
Det er lovpligtigt at indhente børneattest (samtykkeerklæring) fra Det Centrale Kriminalregister
på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15
år, og hvis kontakten har karakter af fast tilknytning.

Det respektive råd, dvs. grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at
alle personer, der er omfattet af loven, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning
af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Der skal indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at
disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge
eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange.

Underretningspligt
Ifølge Servicelovens § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn
eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation. Bestemmelsen lyder:
”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller opdrageres
side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer
det sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.
Voksne KFUM-Spejdere er omfattet af den sædvanlige underretningspligt i § 154. Ledere skal
således reagere og foretage underretning til kommunen, såfremt de bliver opmærksomme på et
sådant forhold.
Fordi spejderledere har tæt kontakt til mange børn og unge, stilles der krav om en særlig
opmærksomhed og handling fra deres side ved mistanke om, at et barn ikke trives på grund af
omstændigheder, der svarer til ovenstående paragraf. Da spejderledere hverken er uddannede
fagpersoner eller ansatte med, har de dog ikke såkaldt skærpet underretningspligt.
KFUM-spejdernes guidelines i forbindelse med bl.a. underretningspligten kan ses her.
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