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Indledning
Samværsreglerne i FDF K26 Husum skal ses som et supplement til Landsforbundets samværsregler.
Dette regelsæt udleveres til alle ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer samt andre voksne,
for hvem disse regler er gældende. Regelsættet skal afspejle den faktiske kultur i kredsen, og
kan derfor ikke ændres uden om lederrådet. Debatten om disse emner skal foregå jævnligt.
Samværsreglerne er det regelsæt, som bestyrelsen og lederne har besluttet, skal gælde ved
alle arrangementer i FDF K26 Husum. Dette indebærer både møder, ture, lejre og andre arrangementer hvor der deltager børn og unge under 18 år.
Samværsreglerne er lavet for at forebygge en overtrædelse af den enkelte deltagers personlige grænser, hvilket kan variere meget. Samværsreglerne er også til for at kortlægge hvordan
vi er sammen, børn og ledere imellem. Endelig er samværsreglerne også lavet for at undgå,
at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Derfor skal ledere undgå at komme i
situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Dette undgår de blandt
andet ved at være rollemodeller for børnene og ved altid at kunne stå inde for deres
opførsel og deres handlinger. Eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer,
der kræver særlig fysisk kontakt mellem barn og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget
til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

Sådan taler vi til hinanden
I kredsen lægger vi vægt på at man taler ordentligt til hinanden. Dette gælder både børn og
ledere imellem, men også ledere og børn indbyrdes. Den gode omgangstone indebærer eksempelvis at man ikke kommer med sjofle tilråb og kommentarer, men at man gør sig tanker
omkring hvordan en sådan bemærkning vil blive modtaget.
Man skal som leder være klar over at det sprog man benytter præger børnene. Det er derfor
vigtigt at man tager det at være rollemodel seriøst og ytrer sig i et sobert sprog.

Rammer for overnatning på tur og lejr
•
•
•
•

Nye ledere har ikke eneansvaret for en børnegruppe.
På ture med overnatning er der altid minimum én leder af hvert køn med.
Børn og ledere sover som udgangspunkt adskilt. Hvis dette af praktiske grunde ikke kan
overholdes, skal der altid være minimum to ledere tilstede.
Det bestræbes at piger og drenge overnatter hver for sig. Børn i Puslinge- og Tumlingealderen kan dog godt sove sammen, hvis det vurderes at være bedst for børnegruppen. Det
er dog vigtigt at der altid tages hensyn til den enkeltes grænser.

Badning
Vi har altid respekt for børnenes blufærdighed, ved og omkring badning. I brusebad og ved
omklædning er piger og drenge altid adskilt. Disse regler gælder også omklædning ved sø og
hav.
• Ledere er aldrig ansvarlige for badning/omklædning af børn af modsatte køn.
• Én leder bader/omklæder aldrig kun ét barn ad gangen.
• I tilfælde hvor dette ikke er muligt skal forældre underrettes.
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Forhold mellem unge og ledere
Vi henviser til straffelovens paragraf § 223 til § 225, også kaldet skolelærerparagraffen.
I FDF K26 Husum betyder det at en senior og en leder ikke kan være kærester. Sker dette
alligevel er det et anliggende mellem den pågældende leder og kredsledelsen.
Forhold, som er indledt mens begge parter var under 18 kan bibeholdes, dette skal dog holdes
privat.

Når vi byder velkommen til nye ledere
Når der tales om nye eller potentielle ledere, påtænkes der både ledere som kommer udefra,
men også de som går fra ung til leder i FDF. Når en ung påtager sig rollen som assistent i
kredsen, udleveres sedlen "Nu bliver dit barn ung i FDF". I denne er arbejdet som assistent,
samt kredsens alkoholpolitik beskrevet. Denne seddel skal afleveres underskrevet til en kredsleder. Sedlen skal ses som tilkendegivelse fra forældre om at de har læst retningslinjerne.
Nye potentielle ledere kommer til en samtale med kredslederen, eller kredsledelsen. Her drøftes forventninger til vedkommende og den potentielle leder præsenteres for kredsens "Leder
profil". Den potentielle leder præsenterer sig selv og fortæller om sine eventuelle erfaringer i
andre kredse, eller foreninger. Disse kan efterfølgende kontaktes af den siddende kredsledelse, hvis dette vurderes nødvendigt.
Den potentielle leder får også mulighed for at fortælle om hvordan han/hun ser sig selv i rollen
som leder, samt hvad denne betragter som væsentligt i arbejdet med børn og unge.
Kredsen skal også ved denne samtale præsentere sine formål, aktiviteter og retningslinjer.
Samtalen opfølges tre måneder efter.

Børneattest
FDF K26 Husum følger landsforbundets anvisninger på området. Dette betyder at man som
leder, assistent og bestyrelsesmedlem skal samtykke til indhentning af børneattest.
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Brugen af sociale medier
I det følgende forstås børn som værende under senioralderen.
• Ledere må ikke opsøge kredsens børn via sociale medier.
• Ledere må kun acceptere anmodninger om venskab på sociale medier, fra andre ledere/seniorer.
o Ledere kan ikke stå til ansvar for hvem der følger dem på offentlige sociale medier, som Twitter og Instagram.
• Hvis der etableres grupper, hvor børn og ledere kan kommunikere omkring kredsens arbejde skal denne altid indeholde minimum 2 ledere over 18 år.
o Der kan ikke etableres grupper for børn, som ikke er gamle nok til at benytte
det valgte sociale medie.
• Kredsens samværsregler er gældende på sociale medier, på samme vis som ved almindelig
fysisk kontakt.
Undtagelser:
• Venskaber som er etableret før begge parter, var seniorer.
• Venskab af privat relation.

Alkoholpolitik
I FDFs vedtægter står der at det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og
unge. I FDF K26 Husum er det dog tilladt at drikke en øl, eller et glas vin, når børnene er lagt i
seng. Dette gælder både på weekendture og sommerlejr.
Der gælder dog følgende regler:
• Det at drikke alkohol sammen med børnene er absolut forbudt.
• Det skal aldrig være alkoholen der er det primære element i vores samvær.
• Der skal altid være minimum én leder af hvert køn, som ikke indtager alkohol. Den ene af
disse skal desuden være i besiddelse af et kørekort.
I FDF K26 Husum er de seniorer, som er ude som assistenter en aktiv del af lederflokken. Dette
betyder at de indgår på lige fod, med de andre ledere hvad alkohol angår. Såfremt en senior
vælger at deltage på lejr eller tur som "barn", er det forbudt for denne at indtage alkohol. Hvor
vidt en assistent må indtage alkohol i FDF er op til dennes forældre. Det kan dog aldrig blive
kredsens ansvar, hvor vidt den enkelte assistent overholder aftalen med sine forældre. Det er
og bliver en tillidssag mellem forældre og deres børn.

Rygning og rusmidler
I FDF K26 Husum har vi følgende faste regler omkring rygning
• Rygning foregår aldrig sammen med børn.
• Det er før og under mødet ikke tilladt at ryge på kirkepladsen for ledere og forældre.
• Der kan ryges på kirkepladsen, når der afholdes ledermøde, eller efter det sidste barn er
hentet.
• På ture/lejr foregår rygning på et bestemt angivet sted, væk fra fællesarealer. Der laves
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•
•

separate rygeområder for ledere/assistenter og seniorer.
Børn der er seniorvæbner eller yngre, må ikke ryge ved arrangementer i FDF-regi.
At medbringe og /eller indtage euforiserende stoffer i forbindelse med
FDF-arrangementer er ikke tilladt, hverken for børn eller voksne. Overskrides dette, ses det
som et tegn på, at man ikke vil være en del af fællesskabet, og derfor ikke vil være en del
af kredsen. Dette er grundlag for eksklusion.

For seniorer og assistenter indsamles der i FDF K26 Husum ikke rygetilladelser. Ligesom ved
indtagelse af alkohol er dette et anlæggende mellem forældre og deres børn. Det kan dog
aldrig blive kredsens ansvar, hvor vidt den enkelte assistent overholder aftalen med sine forældre.

