
Samværsregler for FDF Haderup-Feldborg

Disse samværsregler er lavet for at forebygge et eventuelt overgreb på børn og unge. Reglerne er 
ligeledes lavet for at sikre at der tages hensyn til det enkelte barn/ung og dennes personlige grænser.
Netop barnets/den unges personlige grænser for fx blufærdighed er meget individuelle. Ved at sikre 
at drenge og piger (deltagere og ledere) er adskilt ved badning, omklædning og overnatning 
forsøger man at forebygge at nogle skulle forgribe sig på andre eller den enkelte kan føle sig 
krænket. 

Desuden er det formålet med samværsreglerne at forsøge at undgå at der opstår uretmæssig 
mistanke mod en leder. Netop derfor er det vigtigt at den enkelte leder har fokus på at undgå at 
komme i situationer der kunne give anledning til mistanke. 

Det er vigtigt at den enkelte leder fungerer som rollemodel for deltagerne og det forventes derfor at 
den enkelte leder altid kan stå inde for opførsel og handlinger. 

Hvis aktiviteter eller situationer kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder skal der i 
udgangspunktet altid være mere end én leder tilstede. 

Det er enhver leders pligt at reagere såfremt de observerer en anden leder går over stregen. Denne 
henvendelse rettes til Kredslederen eller formanden for bestyrelsen. 

Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert 
arrangement.

1. Drenge og piger sover hver for sig

I forbindelse med arrangementer med overnatning, sover drenge og piger i udgangspunktet hver for 
sig. Hvilket forstås som separate soverum, telt, shelter, etc. Dette for at tage mest muligt hensyn til 
det enkelte barns/unges grænser for blufærdighed. Ligeledes sover deltagere og ledere hver for sig. 

Såfremt der er specielle omstændigheder, der umuliggør dette er det lederens pligt at sikre at 
overnatningen foregår på en sådan vis at der tages hensyn til alle de deltagne børn. 

2. Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger

Ved afholdelse af kredsarrangementer skal der i udgangspunktet være adgang til separate toilet og 
badeforhold for hhv. Drenge og piger og leder og deltagere. 
Dette gælder ligeledes omklædningsforhold ved badning i sø, hav, pool etc. 

Såfremt der er specielle omstændigheder, der umuliggør dette er det lederens pligt at sikre at dette 
foregår på en sådan vis at der tages hensyn til alle de deltagne børn. 



3. Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog

Ved arrangementer i FDF Haderup-Feldborg benytter alle, ledere som deltagere, et ordentligt, 
sobert og respektfuldt sprog. Dette betyder at der ikke tales nedsættende, grimt eller anvendes 
øgenavne om hverken børn, ledere, forældre eller andre. 
Der anvendes ikke sjofle tilråb eller kommentarer! 

Det er  vigtigt at være opmærksom på at det sprog der tales ofte bliver opfattet anderledes af de der 
lytter. Dette betyder at det der siges i sjov sagtens kan opfattes som stødende, nedsættende eller 
krænkende. Tænk før du taler og overvej hvordan andre risikerer at opfatte det du siger. 

Ledere i FDF Haderup-Feldborg skal altid fremstå som rollemodeller for en sober og ordentlig 
omgangstone, hvorfor ovenstående også gælder ledere indbyrdes. 

4. Kæresteri mellem en leder og en deltager er ikke tilladt

Som leder i FDF Haderup-Feldborg eller hjælper på et arrangement er det IKKE tilladt at være 
kæreste med eller have et forhold til en deltager. Det gælder, uanset om vedkommende er over den 
seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.

I forhold til seksuelle relationer er man som leder eller hjælper til et arrangement underlagt 
straffelovens §223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det præciseres:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller 
plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel 
indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende 
overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Ovenstående vil sige at de deltagere/børn/unge man som leder/hjælper i FDF-regi er i kontakt med 
er betroet én til undervisning og derfor er det ulovligt at have seksuelt samkvem med en person 
under 18år. Det fremgår ligeledes af straffelovens §225 at andre former for seksuel omgang ejheller 
er tilladt. Det er juridisk uden betydning at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til 
seksuelt samvær.

5. Alle ledere er tjekket i Det Centrale Kriminalregister

Alle ledere/ hjælpere i FDF Haderup-Feldborg har udfyldt en børneattest, hvorefter vedkommende 
er tjekket i Det centrale kriminalregister for domme indenfor straffelovens paragraffer om overgreb 
mod børn. Det er kredsledelsens/bestyrelsens ansvar at alle udfylder børneattester og at disse 
opdateres hvert 3. år.  

Til alle arrangementer i FDF Haderup-Feldborg, hvor der finder overnatning sted, er det et 
ufravigeligt krav, at alle hjælpere har udfyldt en børneattest hvorefter vedkommende er tjekket i Det
centrale kriminalregister for domme indenfor straffelovens paragraffer om overgreb mod børn. Det 
er kredsledelsens/bestyrelsens ansvar at dette overholdes. 



Rekvisitionen kan hentes på FDF’s hjemmeside eller rekvireres på forbundskontoret.


