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Vores samvær skal være trygt 
Ifølge KFUM spejdernes vedtægter skal vi have retningslinjer for samvær i gruppen. Hos KFUM-Spejderne 
i Nr. Lyndelse gør vi følgende for at sikre at samværet skal være trygt: 

Lærerparagraffen 
• Vi er opmærksomme på at parforhold og tilsvarende mellem ledere og spejdere under 18 år er 

ulovligt. 

Børneattester 
• Vi indhenter børneattest på alle ledere, bestyrelsesmedlemmer og forældreforeningens 

bestyrelse over 15 år. 
• Vi tilstræber, at indhente børneattest på forældre som hjælper på en lejr/tur. 
• Børneattest indhentes når en ny leder/bestyrelsesmedlem starter. 
• Hvert andet år (lige år) efter generalforsamlingen i januar måned indhentes børneattest på alle. 

Overnatning 
• Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn i hver enhed og med på ture. 
• Vi tilstræber, at en voksen aldrig sover alene med spejderne. 

Serviceloven om underretning 
• Vi taler om det i ledergruppen, hvis vi oplever en spejder giver udtryk for at han/hun bliver 

krænket. 
• Ved mistanke orienter vi gruppeledelsen, og vi følger som gruppe vores underretningspligt. 
• Vi støtter spejderen via vores relation. 

Blufærdighedskrænkelse 
• Hvis en leder skal hjælpe en spejder i en intim situation, fx fjerne en tæge, tilstræber vi at det 

sker køn til køn og at lederen fortæller spejderen og en anden leder hvad man agter at gøre. 
Hvis muligt er man to ledere tilstede i situationen. 

• Vi støtter hinanden i situationer, der ser eller kan se forkert ud. Vi bryder ind og taler om 
hvordan det kan gøres bedre for at hjælpe hinanden. 

• Når vi leger en leg, så leger vi i det åbne. 
• Vi tilstræber at være på forkant, orienterer forældre og fortæller hvad vi gør. 
• Som ledere hjælper vi hinanden. 

Sociale medier 
• Hvis vi deler billeder på de sociale medier, må det kun være billeder som viser en aktivitet, og 

hvor ingen personer må være intim påklædt eller i en unaturlig position. 
• Vi indhenter, og er opmærksomme på om vi har, fototilladelse på spejderne. 
• Vi har ikke dialog med enkelte spejdere på de sociale medier. Men korte envejs beskeder er ok. 

Vi husker 
• At bruge vores sunde fornuft, og ikke drage forhastede konklusioner. 
• At det er i orden at trøste, støtte og hjælpe spejderne fx med at håndtere hjemve. 
• At vi skal have sjovt, og vi kan være tætte på en ordentlig måde. 
• At det er helt i orden at spørge om hjælp. 
• At det er helt i orden at stoppe en situation før tvivlen opstår. 
• At vi skal være åbne og tale om det vi oplever. 

 


