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Samværsregler
Regler og retningslinjer for det frivillige arbejde i FDF Brande.
Samværsreglerne for det frivillige arbejde med børn og unge i FDF Brande, sikre et trygt og godt samvær for
de deltagende medlemmer såvel som ledere.
Det er vigtigt at der plads til alle i FDF. Derfor skal den enkeltes ståsted og grænser accepteres. Hertil
kræves gensidig respekt samt et enkelt, men solidt, regelsæt som både medlemmer og ledere kan stå
indenfor.

FDF i kredsen
Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus som udgangspunkt. Det
gælder for alle kredse landet. Det er vi i FDFs landsorganisation blevet enige om.
Derfor følger vi i FDF Brande det værdigrundlag der er udspecificeret for FDF i hele landet. Dette
værdigrundlag bygger på tro, relationer, leg og samfundsengagement. Det samlede værdigrundlag kan
findes på:
https://fdf.dk/om-fdf/vaerdier/

Den gode tone
For et godt samvær i kredsen kræves en god og fornuftig tone. Vi tror på at FDF bliver bedre når vi kan tale
ordentligt sammen. Vi er selv ansvarlige for at have det godt i vores kreds, og er dermed også ansvarlige for
at ingen dumme tilråb eller onde kommentarer skal ødelægge den gode omgangstone. FDF handler trodsalt
om mødet mellem mennesker, og det gør vi bedst når vi kan tale ordentlig sammen.

Termer og definitioner
1. Når ”medlem(mer)” (af FDF Brande) nævnes i samværsreglerne er der tale om børn og unge under
18 år UDEN lederansvar.
2. Når ”ledere” (hos FDF Brande) nævnes i samværsreglerne er der tale om voksne samt unge
medlemmer MED lederansvar.

Drenge og piger
Overnatningsforhold
På weekendture og lejre tilstræbes det altid at drenge og piger sover adskilt. Dette være sig i hvert sit telt,
værelse og tilsvarende. Medlemmer og ledere sover som udgangspunkt også altid hver for sig. Der kan dog
være særlige forhold hvor køns- og medlem/lederopdeling ikke er muligt som eksempelvis overnatninger i
bivuak. I disse tilfælde kan ikke-opdelt overnatning blive nødvendigt. Der vil dog ALTID være min. 2 ledere
af hvert sit køn i sådant et tilfælde.

Toilet- og badeforhold
Der skal være respekt for medlemmer og lederes blufærdighed. Derfor er bade- og toiletforhold altid
kønsopdelt. Ledere bader aldrig med børn eller unge af modsatte køn. Endvidere bader ledere ikke
sammen med medlemmer af samme køn, medmindre der er mindst 2 ledere tilstede.
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Lederfordeling
Medlemmer skal være trygge ved at gå til en leder. Det er her altid fordelagtigt at have ledere af samme
køn som medlemmerne. I den daglige gang i FDF, såvel som på weekendture og lejre, efterstræbes det også
at have en ligevægt af mandlige og kvindelige ledere tilstede. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, er det
vigtigt at der tages et særligt hensyn til det køn der ikke er repræsenteret af en leder.

Sociale medier
Kredsen
Sociale medier er et godt værktøj når det gælder kredsens synlighed. Derfor er det vigtigt at holde den
gode tone på de sociale medier udadtil også.

Venskaber på sociale medier
Venskaber på sociale medier kan være praktiske og nyttefylde. Ledere i kredsen er som udgangspunkt IKKE
”venner” med medlemmer under 16 år. Dette forbyder dog ikke ledere og medlemmer der har personlige
eller familiære relationer uden for FDF i at være ”venner” på sociale medier.
Ved brug af sociale medier i praktiske sammenhænge, så som beskeder om møder, anbefales det at ledere
og medlemmer gør brug af ”grupper” der ikke kræver at man er ”venner” på de sociale medier.
Man vil som leder altid, i større eller mindre grad, være associeret med FDF i medlemmernes øjne. Selvom
man ikke gør sin gang i FDF døgnet rundt, bør ledere der er har ”venskaber” med medlemmer altid overveje
deres opførsel online.

Træner- og skolelærerparagraffen
I den danske straffelov findes en paragraf der kaldes ”Træner- og skolelærer-paragraffen”. I denne står:
”§223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn
eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes
med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring
beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.”
Dette betyder, at voksne mennesker der er ansvarlige for børn og unge under 18 år, ikke må have samleje
med disse. Dette er uanset om samlejet har været med eller uden samtykke.
Denne lov gælder naturligvis også for ledere og medlemmer i FDF. Samleje mellem en leder og et medlem
under 18 år er strengt uacceptabelt og vil blive politianmeldt.

Transport
Selvom vi gerne ville, så kan vi ikke gå til alt. Skulle det blive nødvendigt at transportere medlemmer i bil af
en leder eller tilsvarende, er det chaufførens ansvar at børn og unge er forsvarligt fastgjort med sele. Hertil
gælder reglen at børn under 1,35m skal sidde på selepude. Endvidere skal færdselsloven altid overholdes.
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Rusmidler
Alkohol
Det er ikke tilladt at nyde alkohol i forbindelse med et hvilket som helst arrangement i FDF, hvor børn er
tilstede.

Rygning
Det er ligeledes ikke tilladt ryge når der er børn tilstede i et arrangement i FDF.

Børneattester
Der indsamles børneattester for alle ledere og seniorer over 15 år i FDF Brande én gang hvert år.
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