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Samværsregler
(Revideres årligt)

Virum-Sorgenfri Gruppe er en børne- og ungdomsorganisation, og vi har derfor et ansvar for
løbende at arbejde med samværsregler med det formål, at der fortsat skal være gode og
trygge rammer for alle i gruppen, når der laves spejderaktiviteter.

Hvad er samværsregler?
Formålet med samværsreglerne er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb
mod børn og unge under 18 år, samt at beskytte ledere og voksne (herefter omtalt som
ledere) mod at blive misforstået, mistænkeliggjort eller udsat for falske anklager.

Samværsreglerne indeholder en handlingsplan, hvis der opstår kendskab til overgreb eller
mistrivsel, såvel indenfor spejdergruppen som udenfor.

Hvad er et overgreb?
Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem leder og barn, mellem barnet og relationer
udenfor gruppen eller imellem børn. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle
grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer af overgreb:

- Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende.
Fx hvis en leder fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det.

- Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og
nedværdigende behandling. Fx når et barn udstilles på en negativ måde, foran de øvrige
børn og voksne.

- Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse. Fx hvis en leder
kommenterer en piges kvindelige former i et krænkende sprog.

Underretningspligt hvornår?
Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har lederen
underretningspligt i henhold til Serviceloven. Hvis et tilfælde opstår skal lederen tage kontakt
til Gruppelederen. Man skal som leder ikke stå alene med det psykiske pres, som viden af
så alvorlig karakter kan have.

Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal lederen kontakte
Gruppelederen. Herefter vil leder og gruppeleder i samråd finde den bedste løsning i den
specifikke sag. Der skal tages stilling til om der skal laves en underretning til kommunen og/
eller om forældrene til det pågældende barn skal kontaktes. Dette kunne være viden om fx
cutting, mobning, selvmordstanker og spiseforstyrrelser.
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Overnatning
Ingen leder må sove alene sammen med personer under 18 år.

Intime situationer
Ved intime situationer med en person under 18 år skal der så vidt muligt være 2 ledere til
stede, fortrinsvis er lederne af samme køn som personen. En intim situation kunne f.eks.
være fjernelse af skovflåt på intimt sted, badning, tøjskift etc.

Fotografering
Der må ikke gemmes billeder, der ikke kan offentliggøres. Alle, over som under 18 år, skal
altid være fuldt påklædt ved fotografering.

Kommunikation
Det er tilladt at bruge SMS, telefonopkald og Messenger til gruppe- og én til én
kommunikation til spejder-relaterede samtaler - også med børn og unge under 18 år. Der
opfordres til at kommunikere i grupper i stedet for én til én kommunikation, hvis det er muligt.
Ugentlige ledere opfordres til at tage en snak med børn og unge under 18 år om brug af
mobiltelefon især i forhold til billeder, deling af billeder og samtykke.
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