Samværsregler for Bolund Gruppe
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Overnatninger
• Vi skal altid, hvis muligt, have både mandlige og kvindelige ledere med.
• Vi må aldrig lade én leder sove sammen med én spejder.
• Alle, der deltager som leder eller hjælper i et arrangement med overnatning, skal
have en børneattest, der er max. 2 år gammel.
• Vi stræber efter at der soves i grupper på 3 eller flere på lejre og ture, at drenge
og piger gerne må sove sammen. Ingen sover parvis.
• Vi stræber efter at teltene står åbne om dagen med mindre lejren er tom - og at
vi ved, hvor hinanden er og hvorfor.
• Det er helt OK at spejdere sover med flere ledere, hvis der er sket noget, der
begrunder det (fx hjernerystelse). Forældrene orienteres hvis muligt før og/eller
efter.
• Det er helt OK at lederne vurderer i hver situation hvorvidt det er en fordel at
sove kønsopdelt.
• Hvis det tilstræbte ikke har kunnet opfyldes, orienteres de øvrige ledere snarest
efterfølgende.
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Badning/omklædning
• Så vidt muligt foregår omklædning og bad drenge og piger for sig - om nødvendigt
med leder af samme køn. Ikke én leder alene med ét barn.
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Hjælpe/intime situationer
• Vi skal altid være opmærksomme på at børn har forskellige grænser og respektere dem og i det hele taget være opmærksomme på det enkelte barn.
• Vi stræber efter at afhjælpe ved toiletbesøg, badning, tisseuheld o.l. og bagefter
at informere forældre, hvis der har været behov for hjælp inden for intimsfæren.
• Det er helt OK at lederen beder en spejderven/-veninde om at hjælpe, hvis spejderen foretrækker det, eller hvis der ikke er en leder af samme køn.
• Det er helt OK at give et kram, hvis en spejder har behov for det.
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Sociale medier
• Vi skal altid have forældrenes accept til deling af billeder via indmeldelsen.
• Vi må aldrig tage billeder, når børnene er nøgne eller i pinlige situationer.
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• I det omfang vi deler billeder, overvejer vi nøje, om de kan misbruges. Som
udgangspunkt, hvis der er få personer på billedet, spørger vi dem, før vi deler
billedet.
• Det er helt i orden at bede om at få et billede fjernet fra det offentlige rum, og vi
respekterer altid en sådan henvendelse.
• Vi stræber efter at være bevidste om at voksne (17+) i gruppen ikke er ”venner”
med spejderbørn på Facebook o.l. Meddelelser til spejderbørn (under 17 år) skal
gå via fælles kanaler eller mail med kopi til forældre.
• Gruppen bruger ikke medlemmernes fulde navne i forbindelse med billeder eller
opslag i offentlige fora.
• Det er helt OK og tilstræbes at gribe ind, hvis spejdernes/ledernes omgangstone
er for dårlig (gælder også i den fysiske verden).
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Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

Jf. straffelovens §223 “træner- og skolelærerparagraffen” gør vi alle nye ledere opmærksomme på, at kæresteforhold eller seksuelt samkvem mellem en leder og en
person under 18 år, som han/hun er leder for, ikke er tilladt. Forældre og spejdere
orienteres også om denne regel.
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Alkohol, røg og rusmidler
• Vi skal altid overholde KFUM spejdernes alkoholpolitik og rygepolitik.
• Vi skal altid som ledere være i stand til at køre bil lovligt.
• Vi tilstræber efter ikke at ryge i børns påsyn.
• Vi stræber efter at børn og unge ikke bruger rusmidler i spejderregi.
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Sådan gør vi
• Vi skal altid behandle en mistanke eller henvendelse seriøst.
• Vi skal altid underrette myndighederne, hvis vi tror der er grund til det.
• Vi må aldrig lade som ingenting.
• Vi stræber efter at barnets tarv prioriteres.
• Vi stræber efter at inddrage forældrene, hvis mistanken omfatter spejdere eller
ledere.
• Det er helt OK at tage kontakt til gruppe- eller andre ledere, hvis man er i tvivl.
• Det er helt OK at holde øje med om spejderne trives – også udenfor spejderregi.
• Ved lovbrud, eller såfremt man finder det relevant, inddrages korpset.
Vedtaget af gruppebestyrelsen d. 17. maj 2021.
2

