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SAMVÆRSPOLITIK 

 

Rygning 

 Der må ikke ryges indendørs 

 Børn under 18 år skal medbringe rygetilladelse fra forældre. 

 Ved rygning skal der vises hensyn, rygeren skal gå væk fra andre. 

  

Alkohol og euforiserende stoffer 

 Det er ikke tilladt at drikke til møder samt på ture og lejre. 

 Ved fester skal unge på 16-18 år medbringe en underskrevet seddel fra deres 

forældre om at det er ok at drikke. Unge under 16 år må ikke drikke alkohol. 

 Ved deltagelse i landsforbundets arrangementer, følges deres retningslinjer. 

 Besiddelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt 

 

Overnatning 

 Drenge og piger sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt 

 Ledere og børn sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt 

  

Badning 

 Drenge og piger går i bad hver for sig 

 Omklædning foregår hver for sig, i forbindelse med badning i sø, hav, pool og 

ligende 

 

Omgangstone – og form 

 Kysseri foran børnene skal indskrænkes til et minimum – også kram/sidde på 

skødet 

 Børnenes/ledernes blufærdighed skal respekteres – vi har alle forskellige 

grænser 

 Der skal snakkes pænt til og om børnene  

 Talen til børnene må ikke virke krænkende (f.eks. skal tale om sex, ukvemsord 

mv. skæres bort i det daglige arbejde) 

 Der er forskel på hvad børnene gør ved en leder og hvad en leder må gøre ved 

børnene (f. eks. kan et barn godt sætte sig på skødet af en leder, men ikke 

omvendt) 

 Der må ikke gøres forskel på børnene (f. eks. skal al opmærksomhed ikke 

konstant henledes på et barn) 

 Ved nærgående fysisk kontakt mellem børn/ledere skal der være flere personer 

til stede (f.eks. ved fjernelse af flåter på udsatte steder) 

 Et nej er et nej – også under leg. 

 

Sociale medier 

 Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn 

gennem sociale medier. 

 Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender 

lederen sig at være FDF‐leder også uden for FDF‐aktiviteter. Det forventes 

derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og 

samværsregler. 
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Eksisterende ledere/assistenter/bestyrelsesmedlemmer 

 Skal gøres opmærksom på kredsens adfærdsregler overfor børn/ledere 

 Der skal indhentes en børneattest (jf. landsforbundets vedtægter). Denne skal 

være blank. 

 Indhentning af opdaterede børneattester finder sted hvert 3. år (jf. 

landsforbundets vedtægter). 

  

Nye ledere/assistenter/bestyrelsesmedlemmer 

 Skal gøres opmærksom på kredsens adfærdsregler overfor børn/ledere 

 Der skal indhentes en børneattest (jf. landsforbundets vedtægter). Denne skal 

være blank. 

 Hvis en person modsætter sig indhentning af børneattest, kan denne person 

ikke bruges som leder 

 

Transport i egne biler 

 Færdselslovens regler for fastspænding skal til enhver tid overholdes 

 

 


