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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

Anna      
Vistesen 

Anna      
Vistesen 

Ja   Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

Punkt: 2.06 HB/FU-Møde: juni 2021 

Samværspolitik 

Denne samværspolitik er ikke godkendt 

RESUMÈ 

På HB mødet i maj blev HB præsenteret for et udkast til en samværspolitik og samværsreg-
ler for landsforbundets arrangementer.  
Der er til dette møde arbejdet videre med indholdet i særdeleshed i samværspolitikken.  
 
Der er fremlagt en proces til samværsindsatsen i sagsfremstillingen samt vedlagt to bilag 
med hhv. samværspolitikken og samværsreglerne.  
 

INDSTILLING 

 
HB godkender processen for arbejdet med samværsindsats? 

 
HB godkender ”FDFs samværspolitik” og  

”Samværsregler på landsforbundets arrangementer” 
 
 
  



FDFs Hovedbestyrelse  2/3 

 

SAGSFREMSTILLING 

Indledning 
På HB mødet i maj blev HB præsenteret for et udkast til en samværspolitik og et nye sæt 
samværsregler for landsforbundets arrangementer. Der var ønske om at arbejde videre med 
intentionerne i udkastet men at det ikke var en politik, der var blevet fremlagt.  
 
Proces for samværsindsats 
 
Til dette møde er der lavet  

• En samværspolitik som beskriver den adfærd vi ønsker, samt korte beskrivelser af 
hvad man skal gøre hvis man oplever noget upassende.  

• To sæt samværsregler til landsforbundets arrangementer. Et sæt for arrangementer 
med deltagere op til 18 år og et sæt med deltagere fra 15 år.  

 
Hvis I godkender udkastene, vil det medføre 

• At samværsreglerne for landsforbundets arrangementer kommer i anvendelse med 
det samme. Heri indgår regler for rygning og sociale medier, og derfor slettes de nu-
værende retningslinjer for disse områder.   

• At vi arbejder videre med hvordan samværspolitikken kommer i anvendelse. 
 
Øvrige tiltag 

• Der udarbejdes procedurer for hvorledes der reageres på henvendelser til landsfor-
bundet som omhandler samvær.  
 

• Der udarbejdes forslag til to vedtægtsændringer som præsenteres for HB med hen-
blik på at foreslås på landsmødet i 2022:   
1. Nuværende sætning: 
Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF. 
 
Forslag: 
Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF. 
 
2. Nuværende sætning: 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, 
og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn 
og unge i FDF via sociale og elektroniske medier. 
 
Forslag: 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets tematikkerne i 
samværsreglerne for landsforbundets arrangementer, og skal også omfatte retnings-
linjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og 
elektroniske medier. 

 
Tilgængelighed 

• Samværspolitikken – herunder procedure af sager skal nemt kunne findes på 
FDF.dk 
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• Samværspolitikken gennemgås med alle instruktører og medarbejdere forud for 
landsforbundets kurser i den nye programdel ”I FDF er vi rollemodeller” 

. 
 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Samværspolitik bilag 1 
2. Samværspolitik bilag 2 

 


