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Til landsmødet 2018 besluttede korpset at der skal udarbejdes ”samværsregler”, altså måder vi er sammen 
på for alle grupper i KFUM spejdernes regi. Reglerne udarbejdes omkring 5 områder: Intime situationer, 
kæresteforhold, bad/omklædning, overnatning og sociale medier. Reglerne skal revideres årligt. Vi har valgt 
at kalde dem retningslinjer, og tydeliggøre at disse retningslinjer er måder vi bestræber os på at være 
sammen på. – At der er situationer som gør det ikke er muligt, men at vi i gruppen har en høj grad af 
åbenhed og kommunikation og støtter hinanden i hvordan vi er sammen med spejderne på de bedste 
måder. Vi værner omkring spejderne, lederne og fællesskabet med respekt og ordentlighed.  

I Vorup Kristrup Gruppe vægter vi fællesskab, åbenhed og kommunikation højt. Derfor vil vi have en 
generel åbenhed og nysgerrighed omkring hinandens måde at være på og bidrage til fællesskabet på.  
Ligesom det er okay at spørge ind til hinandens måde at være på omkring spejdere, ledere og forældre.  

Vi vægter åbenhed blandt lederne højt, ligesom trygheden for begge parter i at sige til og fra hvis man er i 
en situation som for en, på den ene eller anden måde ikke er givende eller okay.  

Vi har udarbejdet retningslinjerne på en fælles dag i marts 2019, af ledere og forældre fra 
forældreforeningen.  

 

Intime situationer 

Alle situationer af intim karakter (såsom bad, tøjskift, hjælp til hygiejne mv.) bestræber vi at der er 2 leders 
bevågenhed omkring, samt hensyn til køn og respekt omkring blufærdigheden for den enkelte 
spejder/leder.  

I alle situationer af intim karakter vægtes åbenhed blandt lederne højt, ligesom trygheden for begge parter 
i at sige til og fra 

Forældrene orienteres hvis der har været forløb af intim karakter  

 

Kæresteforhold 

Ledere (+18 år) har ikke et kæreste forhold til en spejder under 18 år jf. straffelovens træner- og 
skolelærerparagraffen §223 

”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.  
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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.  

§ 225; Bestemmelserne §§ 216-223 gælder også, hvis der er tale om andet seksuelt forhold end samleje. 
Kommentar: Når man er træner, skolelærer eller lign. funktion har man fået betroet det pågældende barn til 
undervisning. Det er derfor ulovligt for en leder at have seksuelt samkvem med en person under 18 år, som 
man er leder for. Det har ingen betydning for lovligheden, at personen under 18 selv er villig eller måske selv 
opfordrer til seksuelt samvær. Bestemmelserne gælder, uanset om det er med en person af samme køn.” 

Hvis der indledes et kæreste forhold, mellem en ung leder og en spejder er det lederen ansvar at videregive 
denne information til gruppeledelsen. Hvis en ung leder og en spejder er i et kæreste forhold må der ikke 
være direkte leder-funktion, så lederen flyttes til en anden enhed, hvilken afklares med den pågældende 
leder.  

 

Bad/Omklædning 

Alle situationer af bad/omklædning bestræber vi at der er 2 leders bevågenhed omkring, samt hensyn til 
køn og respekt omkring blufærdigheden for den enkelte spejder/leder. Vi bestræber os på at der I bad / 
omklædningssituationer er der 2 ledere af samme køn ved alle enheder 

I alle situationer omkring bad/omklædning vægtes åbenhed blandt lederne højt, ligesom trygheden for 
begge parter i at sige til og fra 

I offentlige rum, (svømmehaller mv.) følges de regler som er på stedet.  

 

Overnatning 

6-10 årige sover blandet køn og der bestræbes at være min. 2 ledere til stede, og en af hvert køn hvis 
muligt. 

10år og op sover opdelt i køn, og lederne sover ikke med disse enheder.  

Ved turnering ude sover de +10 årige af praktiske årsager blandet køn. Der bestræbes højt mulig respekt og 
tryghed for den enkelte i disse situationer. F.eks. hvis spejderne ønsker at sove opdelt i køn medbringes et 
telt mere, men turer hvor spejderne skal selv bærer grej inddrages de i dialog omkring dette.  

Overnatning på turneringer bestræbes der at være en leder med af hvert køn. Lederne medbringer eget 
telt/har anden mulighed for overnatning end ved de +10 årige børn.  
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Sociale medier  

Dette afsnit fremgår af ”indmeldelsesblanketten”: Forældre skal skrive under på, at gruppen bruger 
nærbilleder af gruppens børn fra fx sommerlejren. 
Det er pga. persondataloven. Loven skal beskytte mod at private oplysninger, herunder billeder, udstilles på 
det globale netværk. 
Offentliggørelse af oplysninger om børn under 15 år på internettet kan kun ske med udtrykkelig samtykke 
fra forældre. Dette gælder også for foreninger som KFUM Spejderne. 
Tilladelsen giver KFUM-Spejderne i Danmark lov til frit at bruge billederne til plakater, tryksager,  
hjemmeside mm. Med det mål at illustrere spejderarbejdet. 
Billederne må ikke bruges uden for KFUM-Spejderne i Danmark’s regi uden ekstra tilladelse fra forældre. 
Et lejrbillede med mange deltagere, kræver ikke tilladelse fra alle de deltagende børns forældre. Hvis et 
billede er et egentligt portræt eller viser noget om det enkelte barn, skal der hentes tilladelse fra 
forældrene.  

Ved større arrangementer ridses op hvem der ikke må tages billeder af. 

 

Mobiltelefon 

Brug af mobiltelefon til møder og på lejr. 

Mobiltelefoner er et arbejdsredskab, der på rigtig vis kan bruges i forbindelse med spejderarbejde og -
opgaver, der er spejderrelateret. Ud over dette skal mobilen opbevares i lomme eller i taske. 

Er der risiko for tyveri, kan telefonen afleveres til leder – ellers er spejderen selv ansvarlig for 
mobiltelefonen. Ved tyveri, uheld mm vil det være familiens forsikring der skal dække omkostningerne. 

I tilfælde af telefonen bruges til andet indhold en det der aftalt i mindre eller grov karakter, vil det betegnes 
som brud på reglerne herom og medføre inddragelse af mobil telefon eller i værste konsekvens bortvisning 
fra mødet eller lejren. 

 
Facebook/Instagram 

Beskeder fra leder til spejder forgår i mail/grupper på facebook med flere medlemmer eller som 
orienteringer på SMS.  

Herunder findes en liste over facebook & Instagram grupper som Vorup Kristrup gruppe har:  

Gruppens side Facebook & Instagram:   
https://www.facebook.com/KFUMSpejder/   
 
https://www.instagram.com/kfum_spejderne_vk/ 
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Forældre-side hvor man kan arrangere kørsel, sælge brugt spejderudstyr med mere: 
https://www.facebook.com/groups/956660771066869/  
 
Spejdere & Seniore: Side hvor spejdere og seniorer kan dele informationer om møder og deltagelse       
https://www.facebook.com/groups/286507671389928/  
 
Seniorer spejdere: Side hvor seniorerne kan arrangere og spørge ledere til råds ang. spejderting og møder: 
https://www.facebook.com/groups/1692281824357141/ 
 
Klan mosegrisene: Side for klanen 17. år + hvor program mm. aftales  
https://www.facebook.com/groups/136566626392625/ 
 
 

Kontakt med spejderne i private beskeder på facebook/instagram/Sms mf. Er på spejderens initiativ. 
Lederen indleder ikke kontakten.  

Lederen har ansvar for at tænke over hvad god opførsel på sociale medier er, samt hvad lederen vælger at 
”synes godt om” eller på andre måder indgår i på sociale medier.  

Vi opfordrer til at ledere ikke har kontakt med spejdere på app’en ”snapchat”.  En app som primært har til 
formål at sende øjebliksbilleder eller privatchatfunktion.  

Medlemmer med enheds- eller familiehistorik er undtaget fra reglerne vedr. sociale medier.  

 

 

 

Lederne i Vorup – Kristrup 

Godkendt 17/11-2020 

 


