
Samværsregler KFUM Spejderne Fuglebjerg 

 

Gruppens samværsregler skal sikre et fortsat trygt miljø for medlemmer, pårørende og frivillige. 

De er udarbejdet på et ledermøde fælles med De grønne pigespejdere Fuglebjerg november 2019 

og senest opdateret november 2019. 

Lederne og gruppebestyrelsen bakker op om vigtigheden i en åben dialog og tager alle 

henvendelser om overskredne grænser alvorligt. 

Ved overnatninger: 

Vi skal altid være mindst 2 ledere, når vi er på lejre og ture med overnatninger. Én leder må aldrig 

sove alene med ét barn. Men det er okay at én leder af samme køn som børnene, sover i samme 

telt/sovesal/shelter som en gruppe børn. 

Omklædning / bad / intimsfæren 

Vi skal som voksne ledere altid overveje, hvordan vi agerer overfor børnene. Men frygten for 

misforståelser må aldrig blive så stor, at det hæmmer vores spejderarbejde og muligheden for at 

støtte og trøste et barn. 

I situationer der kræver overskridelse af intimsfæren (fjernelse af flåter, vådligger og lign.), skal 

der altid være 2 voksne tilstede. Ikke nødvendigvis i samme rum. Men en anden leder skal 

orienteres og befinde sig tæt på. Efterfølgende informeres forældrene. 

Voksne i gruppen kan godt bade og klæde om sammen med børnene i offentlige 

omklædningsfaciliteter som f.eks. i en svømmehal. Men aldrig i privat regi i f.eks. en spejderhytte. 

Fotografering 

Vi sørger altid for at have indhentet fototilladelser på vores medlemmer og fotograferer aldrig 

vores medlemmer i badetøj. 

Generel omgangstone 

Hos spejderne i Fuglebjerg taler vi respektfuld til hinanden. Ledere og øvrige frivillige i gruppen 

husker på at vi er rollemodeller. Vi ved at den interne ironi og sarkasme i ledergruppen, ikke altid 

forstås af børnene. 

Vi har en åben og tydelig kommunikation. ”Samtaler” på sociale medier foregår altid i åbne fora. 

Det er op til den enkelte leder at vurdere, om de ønsker ”venskaber” med børnemedlemmerne på 

sociale medier. Men ledergruppen og gruppebestyrelsen opfordrer til, at man tænker nøje over sin 

kommunikation på nettet. 

Vi respekterer den enkeltes personlige grænser. 

 

 


