Samværspolitik i Reden 5. Aalborg
(Gældende fra 2019)

Vi har i gruppen lavet vores egen samværspolitik ud fra DDS’s regler og
Socialstyrelsens vejledninger. Alle ledere og hjælpere vil blive gjort bekendt med den.
DDS’s samværspolitik: https://dds.dk/artikel/tryghedsvejledning-og-samvaerspolitik
Socialstyrelsens vejledning: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kommunaltberedskab-vejledningsmateriale-til-handtering-af-sager-med-overgreb-mod-born-ogunge

1. Spejdernes sikkerhed og tryghed er første prioritet.

2. Regler for at være alene med børn – både for at beskytte børn og ledere.
a. Vi skal kunne være alene med børn, men vi tilstræber altid at være flere.
Skal man på toilet eller i bad med børn, skal man være flere og af samme
køn som børnene. Man bør bestræbe sig på ikke at være alene med børn i
sårbare situationer (f.eks. toilet og bad).
b. Junior og trop tilstræbes at have en leder af hvert køn med, hvis der er
spejdere af hvert køn.
c. Der skal være min. 2 ledere med på ture.
d. På ture skal der være en leder, som kender børnene. Vi har et kollektivt
ansvar for at sende ansvarlige ledere afsted på tur.
e. Man må ikke være alene med børnene, før en underskrevet børneattest er
gennemgået af politiet og returneret uden anmærkninger.

3. Kys og kram.
a. Ikke kys – ledere med børn i gruppen skal være opmærksomme på, at kysse
egne børn kan tolkes forkert af udefrakommende. Kram er i orden, men vi
skal lade børnene opsøge det selv. At trøste et barn er nødvendigt som
spejderleder.

4. Regler for overnatning.
a. Vi har et ansvar, men vi foretrækker dialog fremfor forbud.
b. Man skal som spejder sove med alderssvarende.
c. Det er okay at sove i blandet køn.
d. Den enkelte leder (junior, trop, klan) taler med de store spejdere om
opførsel i teltet, og at det er strafbart for 15+ at have seksuel omgang med
børn og unge under 15. Også selvom de involverede er f.eks. 14 og 15.
Såfremt der er den mindste tvivl, om hvorvidt dette efterleves, er det
lederens pligt at adskille parterne, f.eks. i forskellige telte.
e. Det er strafbart at have seksuel omgang med en ung under 18, hvis man
varetager en lederrolle.
f. Som udgangspunkt sover ledere i samme rum som børnene, når det er
sovesale, og i nærheden når vi sover i telt.

5. Bad og omklædning
a. Man må gerne klæde om med børnene, hvis det er nødvendigt, dog kun op
til syv år med samme køn.

6. Grænseoverskridende adfærd overfor et barn.
a. Vi tolererer under ingen omstændigheder fysisk og psykisk
grænseoverskridende adfærd rettet mod børn.
b. Grenledelsen har til opgave at påpege og irettesætte ved upassende
opførsel. Såfremt dette ikke har effekt, træder gruppeledelsen ind. Hvis ikke
problemet kan løses, vil vi i yderste konsekvens udelukke personen fra
gruppen.

7. Sprog og tone blandt voksne.
a. Snak om privatliv samt voksensnak hører ledermøder og klanmøder til. Vi
skal være gode rollemodeller, når der er spejdere til stede, uanset om man
er leder eller ej.

