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 Lejre og ture 

Det tilstræbes at der er min. 1 kvindelig leder og 1 mandlig leder med på ture.  
o Overnatning 

På teltture og hytteture overnattes der enten kønsopdelt eller enhedsopdelt alt efter 
antal og pladsforhold.  
  

 Sociale medier 
Når man melder sig ind i KFUM-spejderne Otterup, tager man stilling til om gruppen må 
bruge billeder fra arrangementer, lejre osv. på sociale medier. 
Børn og unge behandles respektfuldt. Det betyder, ledere udviser særlig omtanke ved brug 
af billeder og/eller optagelser af spejderne. Derfor tager vi ikke billeder eller optager video, 
der udstiller nogen eller på anden måde kan virke stødende og krænkende for såvel deltager, 
deltagers familie samt frivillige. 
Vi opmærksomme på, at digitale billeder og video ofte deles mellem børn og de unge på 
sociale medier. Vi har som ledere i gruppen et medansvar for at tale med spejderne om den 
sunde og fornuftige brug af billeder og videoer, der deles og bruges. 
  
Som leder deler man ikke billeder fra spejderarrangementer/-ture på sin egen side.  
  

 Sprogbrug 
Vi bruger alle et ordentligt og respektfuldt sprog. Det tilstræbes at vi ikke hæver stemmen 
over for spejderne.  
  

 Konfliktløsning 
Ved konflikter mellem børn, griber lederne ind og løser konflikten med respekt for børnenes 
grænser.  
  

 Alkoholpolitik 
Der indtages ikke alkohol i børn og unges nærvær. Man bliver ikke beruset i spejderregi. 
  

 Rygepolitik 
Spejderhuset er røgfrit. På lejre og ture ryges der ikke i spejdernes nærvær. 
  

 Euforiserende stoffer 
Dette tolereres ikke og vil medføre permanent bortvisning. 
  

 Blufærdighed og grænser 
o Toiletbesøg/uheld: Det tilstræbes at man er 2 ledere (hvis muligt en af hvert køn) i 

forbindelse med hjælp til toiletbesøg. Skal barnet følges til toilettet, kan én leder hjælpe 
og de øvrige ledere orienteres.  

o Badning/omklædning: Der bades og omklædes adskilt i køn.  
o Svømmehal: Der skal en leder med sit eget køn i omklædning, mangler der ledere, 

inddrages der forældre.  
o Kropskontakt (solcreme, skovflåter mm.): 2 ledere skal være tilstede i disse 

situationer. Hjælp til solcreme foregår så synligt som muligt, ellers hjælper børnene 
hinanden i teltet fx 

  
 Hjemve 

Ved hjemve forsøger en leder at trøste - de øvrige ledere orienteres. Lykkes det ikke at 
berolige barnet, kontaktes forældrene.  



Ved kendt og gentagen hjemve, har forældrene pligt til at orientere lederne på forhånd.  
  

 Underretningspligt 
Alle ledere hos KFUM-spejderne er underlagt servicelovens generelle underretningspligt (se 
servicelovens §154). 
Dette gælder mistanke om alle former for krænkelse af barnet. Fx seksuelle krænkelser, 
omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold. 
  

 Børneattester 
Vi indhenter børneattester hvert år på alle frivillige og ledere, der har længerevarende kontakt 
med børn og unge under 15 år, og som selv er mindst 15 år. 
Hvis en person ikke har en ren børneattest, suspenderes denne person som leder og frivillig i 
gruppen. 
  

 Seksuel lavalder 
Den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark, men i foreninger er det strafbart at frivillige eller 
ledere indleder et forhold med unge under 18 år. 

 


