Sammen skaber vi tryghed hos De Grønne Spejdere
Love og regler omkring samvær med børn og unge under 18 år:
Det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. (Straffeloven § 222).
Det er strafbart at have seksuel omgang med personer under 18, hvis du er betroet at undervise eller opdrage eller have anden form for
herredømme i kraft af status eller alder. (Straffeloven § 223)
Dette gælder også for spejderledere. Det har ingen betydning for lovligheden, at personen under 18 år selv er villig til eller selv opfordrer til seksuelt
samvær.
Det er strafbart at krænke blufærdigheden. Straffen skærpes hvis det sker over for et barn under 15 år. (Straffeloven § 232)
Du har som spejderleder pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til vold, over- greb, mishandling, vanrøgt eller anden
nedværdigende behandling af et barn eller en ung, om det er fra forældres, undervisers eller anden opdragers side. (Serviceloven § 154)
At få kendskab til skal forstås som at være ret sikker på.
Underretningen bør ske i samråd med korpsets Kriseberedskab.
Hvis et medlem af KFUM-Spejderne mistænkes eller anklages for overgreb eller krænkelse af et barn, bortvises personen straks og, afhængig af
sagen, ekskluderes som medlem af korpset enten med det samme eller i forbindelse med en domsfældelse.
Bemærk at vi i Svenstrup gruppe har vedtaget, at vi i forhold til ovenstående betragter:
- rovere som ledere, dvs. at de er betroede personer
- medhjælpere under 18 år som spejdere
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Sammen skaber vi tryghed hos De Grønne Spejdere
Samværsregler for KFUM-Spejderne, Svenstrup gruppe
Samværsregler

Vi skal altid…

Vi må aldrig …

Ved overnatninger

Intimsfæren
(Hjælp til toiletbesøg,
badning, vådliggeren
mm.)
- være minimum 2
- informere forældre,
ledere + 1 spejder
hvis det har været
eller
nødvendigt at
- være 1 leder og
overskride intimsfæren
minimum 3 spejdere i - have en åben dør til
teltet/på sovesalen
lokalet hvor det foregår

Udarbejdet den:
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Omgangstonen
(Også på de sociale medier)

- sikre at de billeder vi - gribe ind hvis din egen
tager har relevans i
grænse overskrides
spejdersammenhæng

Når tvivlen opstår

- tage billeder, hvis
spejderne kun har
badetøj på
- dele billeder af let
påklædte spejdere på
sociale medier

- anmode om venskab på
- tro at det nok "kun er
sociale medier med de
mig"
spejdere, som ikke er
ledere, på sociale medier
- være venner på sociale
medier med spejdere under
13 år

- være flere voksne
tilstede
- orientere de andre
spejdere, hvis det er
nødvendigt at vi "går for
os selv" for at hjælpe, så
der ikke kommer
historier

- der altid er aktivitet i
de billeder vi tager
- billederne er delt
med andre ledere i
gruppen

- der altid er en god
tone/sprog begge veje både i det daglige og på
sociale medier
- kun at kommentere på de
ting på sociale medier, som
vi også ville kommentere
på til et spejdermøde

- der er flere ledere og - at sige nej til at hjælpe
flere spejdere tilstede ved toiletbesøg
i teltet/sovesalen

- spejderne siger "nej" - vi retter på spejderne og
til at blive fotograferet på hinanden
- det af og til er nødvendigt
at "råbe" for at få ro
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Generelt

- snakke med
vedkommende og evt. en
anden leder
- bruge korpset/kopsets
kriseberedskab, hvis
nødvendigt

- have kun én leder og - give kys til spejderne
kun én spejder i
- kun være en spejder
teltet/sovesalen
og en leder i lokalet, hvis
intimsfæren overskrides

Vi stræber efter at…

Det er helt okay at …

Ved fotografering

- gennemgå
samværsreglerne med
nye ledere/rovere, når
de bliver ledere
- gennemgå reglerne 1
gang om året i
grupperådet
- forny børneattester, så
de max er 3 år gamle
- trække på "de
gamle"/erfarne ledere
eller på grupperådet, hvis
man har brug for det

