
Samværsregler 

- for FDF Aalbæk 
 

FDF Aalbæk har efter den megen debat om overgreb på børn efterkommet opfordringen fra FDF Landsforbundet om at 

drøfte og aftale samværsregler for kredsens arbejde med børn og unge.  

Samværsreglerne har to formål:  

Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter.  

Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.  

Kredsledelsen sikrer, at samværsreglerne gennemgås med nye ledere. 

 

Samværsregler 

 
Børneattester: 

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer over 15 år har godkendt at FDF indhenter en såkaldt børneattest. 

 

Sammensætning af ledere:  

Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn i alle klasser. 

 

Lejre:  

Der skal min. deltage 2 voksne på lejre, og vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn. For at opnå dette kan der laves 

aftale om, at forældre deltager på lejre. 

 

Omgangstone:  

Vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.  

 

Opførsel, væremåde og ansvar:  

Som FDF-leder er man et forbillede for børnene - både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine 

handlinger. 

 

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed:  

Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere vidende om situationer, som kræver særlig fysisk 

kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt.  

 

Badning:  

Drenge og piger klæder om og bader hver for sig. 

 

Overnatning:  

Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller 

fornuftigt, f.eks. i forbindelse med hike eller bivuakovernatning. 

 

FDF-møder i private hjem  

Afholdes et FDF-møde eller tur (Bondegårdsbesøg eller lign.) privat hos en leder, tilstræbes der, ligesom på ture, at være 

mindst to ledere tilstede.  

 

Alkohol 

Ledere drikker ikke alkohol i børns påsyn. På sommerlejren er det praksis, at der den sidste aften efter børnene er lagt i 

seng, nydes et glas vin eller øl. 

 

Åbenhed:  

Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser. 

 

Rygning:  

Der opfordres til at rygere viser hensyn og omtanke.   

 

Mobiltelefoner:  

Mobiltelefonen er velkommen til FDF. Den skal bare være slukket, med mindre andet er aftalt. 

 

Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området. Alle ledere er forpligtet til 

at reagere, hvis de mener, at en leder overskrider kredsens retningslinjer. Dette sker ved at tale med kredsledelsen eller 

bestyrelsesformanden. 
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