
 
 
Samværsregler for FDF Viborg 3. kreds 

- samværsreglerne revideres hvert år i august af  ledere og bestyrelsen. 

  

Indledning 

Med dette sæt samværsregler udarbejdet af bestyrelse og ledere i FDF Viborg 3. kreds håber vi 

at kunne byde velkommen til en tryg og aktiv forening for både børn og voksne. 

Samværsreglerne kan ikke stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og 

kommunikation om arbejdet. En åben snak om tingene er en forudsætning for det trygge 

samvær, og det er vigtigt, at alle siger til, hvis der er noget man undrer sig over, så der ikke 

skabes unødige myter og rygter. 

Kredsledelsen sikrer, at alle ledere, assistenter, forældre og andre hjælpere er bekendte med 

vores samværsregler. 

Der bliver rekvireret børneattester for alle voksne, som har kontakt med børn under 15 år. 

Attesterne fornys hvert år. 

Vi følger til enhver tid som minimum den gældende lovgivning.  

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. 

Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den 

enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til 

deltager.  

Endelig skal samværsreglerne være med til at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke 

mod en FDF medarbejder. 

 

Sådan trives vi i FDF: 

Som ledere er vi opmærksomme på, om medlemmerne trives fysisk, psykisk og socialt i den 

periode, vi har ansvaret for dem. Opdager vi mistrivsel hos den enkelte, er vi forpligtet til at 

handle på det og underrette forældrene eller andre relevante parter. 

  

Sådan behandler vi hinanden: 

Vi omgås hinanden på en ordentlig måde, så børn, unge og ledere føler sig velkomne og trygge 

i kredsen. Vi respekterer hinanden og giver plads til vores forskellige evner, muligheder og 

baggrund. 

Som leder er vi bevidste om ikke at tale krænkende og nedsættende til det enkelte barn. 

Vi behandler barnet/den unge/medlederen med respekt for dennes integritet og er ærlige og 

tydelige i de signaler, vi sender verbalt og nonverbalt. Vi sørger for at tale i et ordentligt, sobert 

og respektfuldt sprog. 

 

Sådan kører vi i bil, bus eller cykler i flok med børn, vi har ansvaret for: 

Vi overholder altid gældende lovgivning. Er der situationer, hvor der forekommer afvigelser eller 

tvivlsspørgsmål, tages det op i de enkelte tilfælde. Når vi kører med børn/unge i FDF 

sammenhæng hedder alkoholgrænsen 0 promille. Ledere, der skal køre hjem fra lejrture, skal 

sørge for at være udhvilede forinden. 

Hvis en leder kører med et enkelt barn vil det ske med forældre eller værgers viden og 

tilladelse. 

Når vi er på cykeltur med børn, sørger vi for, at der benyttes cykellygter når det er mørkt. Har 

barnet cykelhjelm med, sørger vi for, at den bliver brugt 

  

 



Sådan omgås vi rygning: 

Ingen skal udsættes for passiv rygning mod deres vilje - og vi ønsker at fremme en 
ikke-ryger kultur. Ledere, hjælpere og forældre der ryger skal stadig have mulighed 
for at ryge - bare ikke overalt. 
Kredsens lokaler og udendørs arealer hører under kirken og er fuldstændigt røgfrit 
område.  
Der indlægges rygepauser på ledermøder, hvis der er ønske om det. 
På lejre og ture foregår rygning ikke sammen med børn og unge. Rygning foregår 
altid uden for og væk fra fælles arealer og ikke i nærheden af aktiviteter.  

 

Sådan omgås vi alkohol: 

Som hovedregel er vi aldrig påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer, når vi har ansvaret 

for børnene i kredsen. 

Vores praksis i kredsen er, at vi i forbindelse med ledersammenkomster godt kan nyde alkohol. 

Ved enkelte lejligheder, som f.eks. lederhygge efter børnenes sengetid på lejre, kan der 

serveres et glas vin til natmaden. Vi sikrer, at der altid er voksne med nul-promille, der kan køre 

ved akut behov. 

Vi giver aldrig gaver med alkohol til foredragsholdere, hjælpere o.l. 

  

Sådan gør vi med fotos og video på internettet: 

Det står i Persondataloven, at barnets forældre skal give skrifteligt samtykke, hvis vi vil offentliggøre 

vellignende nærbilleder af børn og unge på internettet - også den lukkede Facebook-gruppe. 

Vi får forældrenes samtykke på FDFs indmeldelsesblanket, hvis forældrene har krydset af, at 

billeder af deres barn må benyttes i blade og på hjemmesider. 

Der skal ikke hentes tilladelse fra alle personer, hvis der er tale om et oversigtsbillede - eller 

forskellige situationer fra en lejr. 

Børn og forældre, der tager billeder (f.eks. med mobiltelefoner), skal gøres opmærksomme på reglerne 

for fotografering. 

 

Sådan benytter vi de sociale medier: 

FDFs samværsregler og værdigrundlag gælder også de sociale medier. 
Som ledere anmoder vi ikke om venskaber på f.eks. Facebook med de børn, vi har ansvaret for. 

Undtaget er ledernes egne børn eller familiemedlemmer. Vi accepterer som udgangspunkt 

heller ikke anmodninger fra børn vi har ansvaret for, på vores private sociale medier. Hvis der er 

etableret kontakt inden begge parter bliver medlemmer af FDF er det lederens eget valg om 

kontakten skal bibeholdes, med ved forsat kontakt gælder samværsreglerne og lederen skal 

vedkende sig at være FDF-leder også uden for FDF aktiviteter. 

 

Det er helt acceptabelt, hvis relationen sker gennem vores fælles og lukkede FDF gruppe. 

 

Sådan omgås vi vores dolke: 

Dolke er omfattet af våbenloven § 4, stk. 1. Det er forbudt at bære dolk på offentlige steder 

(også selv om dolken befinder sig i en taske). Som FDFere mfl.er vi undtaget, når vi færdes i 

uniform til og fra møder samt under FDF aktiviteter. Det er kun tilladt for FDF’ere at bære og 

bruge dolke, hvor knivbladet er maks. 12 cm.. • Det er forbudt at kaste med knive.  

Puslinge/Tumlinge/Pilte må gerne gå rundt med kniven i bæltet, når de er til FDF. Den skal dog 

forblive i skeden, og den må kun bruges sammen med en leder.  

Vi lærer børnene dolkereglerne med jævne mellemrum. 

 

 

 

 

 



Sådan sover vi på FDF lejre og weekendarrangementer: 

Piger og drenge sover så vidt muligt hver for sig i hver deres soverum, telt eller bivuak. På 

samme måde sover kvindelige og mandlige ledere adskilt (også ægte- eller kærestepar). Ved 

de mindste børn kan det være hensigtsmæssigt, at der sover ledere sammen med børnene. I 

disse tilfælde tilstræbes det, at der sover minimum to ledere sammen med børnene. 

Er der omstændigheder, der umuliggør fuldstændig kønsopdelte soveforhold, er det ledernes 

ansvar, at det foregår under hensynstagen til de enkelte børn, og at forældre informeres før 

tilmelding. 

  

 

 

 

Sådan bader vi på FDF lejre: 

Ingen lejrdeltagere skal bade sammen med andre mod deres vilje. Personlig hygiejne foregår 

altid med respekt for den enkeltes personlige grænse.  

Behov for helt private forhold omkring personlig hygiejne i mødekommes så vidt det er muligt. 

Har et barn behov for voksen-hjælp, foregår det med respekt for barnets værdighed og altid 

med en medleders vidende eller deltagelse alt afhængig af situationen. 

Vi sørger for, at der etableres ordentlige muligheder for at blive vasket, når vi er på lejr. 

Badefaciliteterne skal være kønsopdelte. Er det ikke muligt, skal lederen organisere fordeling af 

tider til hvert køn. 

Ledere bader aldrig sammen med børn/unge af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade 

med deltagere af samme køn, hvis der er mere end en leder til stede. Ovenstående gælder 

også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool e.l. 

  

Sådan spiser vi på FDF lejr: 

Vi bestræber os på at servere lødigt tilberedt mad og udviser også i spisesituationer respekt for 

den enkeltes behov så som kræsenhed, allergi, overvægt o.l. 

Vi viser børnene, hvad god madskik er i FDF. 

Vi skaber god stemning ved bordet og sørger for god madhygiejne, synger bordvers og venter 

på, at alle har spist sig mætte inden vi går fra bordet. Vi giver børnene hjælpetjanser når det er 

muligt. 

  

 

 

 

 

 

 
 

http://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/vejledninger/boerneattester/Saadan-goer-du
http://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/vejledninger/boerneattester/Saadan-goer-du

