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Nedenstående samværsregler gælder for alle arrangementer i FDF Virum.
Reglerne er udarbejdet for bedst muligt at kunne forebygge mod ethvert overgreb på
børn og unge. De skal hjælpe til at beskytte og tage hensyn til det enkelte medlem og
dennes personlige grænser, samt beskytte ledere i FDF mod uretmæssig mistanke. De
er lavet så vi kan sikre det gode forhold mellem børn og voksne i FDF.
Landsforbundets samværsregler, som gælder for alle arrangementer hvor
landsforbundet er arrangør (kurser, større lejre m.m.), findes på www.fdf.dk.

Frederiksdalsvej 107
2830 Virum
Tlf.: 45 85 42 24
Email:
kredslederen@fdf.dk

Forholdet mellem leder og barn, kæresterier
 Private forhold mellem børn (u. 18 år) og ledere (18+) i FDF Virum må ikke finde
sted. Ved opstået tilfælde informeres forældrene.
Samværsregler mellem børn og voksne, til møder og på ture og lejre.
 Der skal altid deltage min. to ledere / voksne på ture og lejre i FDF Virum.
 Der bør altid være to ledere tilstede i situationer hvor voksne og børn sover
sammen (på sovesalen, i bivuakken mv.)
 Det tilstræbes at være min. to ledere tilstede under møder i FDF Virum.
Intimsfæren i forhold til børnene
 Der skal altid være to ledere tilstede ved situationer hvor barnets intimsfære kan
overskrides.
 I tilfælde af at intimsfæren overskrides informeres forældrene.
Sikre beskyttelsen af de svage i forholdet mellem børn.
 Vi er opmærksomme på børns blufærdighed og tilstræber at drenge og piger sover
hver for sig.
Omsorgs og tillidsforholdet mellem børn og voksne
 Vi skal være vores tillids‐ og omsorgsforhold bevidst, så ovenstående ikke
ødelægger forholdet mellem børn og voksne i FDF.
Indhentelse af børneattester
 I henhold til lovgivningen og FDF’s vedtægter indhentes der børneattester fra Det
Centrale Kriminalregister på alle personer over 18 år tilknyttet FDF, der har
kontakt med børn og unge under 18 år.
 Der skal ligeledes indhentes børneattest for personer på 15 år eller derover, der
har kontakt med børn og unge under 15 år.
 Børneattesten skal hentes på ny hvert 3. år.
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