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Samværspolitik - Trygge møder
Formål:
Søndermark Gruppe ønsker at beskytte alle sine medlemmer mod enhver form for overgreb, fysisk
eller psykisk.
Tiltag for at sikre trygge møder:
•
•

Vi skal fastholde en god omgangstone mellem voksne, børn og unge.
Vi skal undgå sjofle tilråb eller kommentarer ang. køn/ seksuel orientering, race og religion
samt enhver anden form for ukvemsord blandt voksne og børn
Ledere er gode rollemodeller
Der skal altid være rum til, at et barn kan komme til at tale med en voksen
Der skal udvises respekt for børns og unges urørlighedszoner, fx under omklædning og
badning.
På ture skal der altid være mindst to ledere/hjælpere, og det tilstræbes, at det er af hver
køn.
Det skal tilstræbes, at ledere/hjælpere ikke er alene med børn og unge i længere tid.
Ingen ledere/hjælpere inviterer enkelte børn eller unge hjem privat, medmindre der
forinden er sket orientering af GL/Formand.
Alle spejderledere og hjælpere over 15 år er underlagt krav fra Det Danske Spejderkorps
om indhentning af oplysninger i Kriminalregistret vedrørende dom for seksuelle overgreb.
(Børneattest) Formanden/GL modtager tilbagemelding fra Kriminalregistret.
Tilladelsen gives ved start som leder eller hjælper, og processen gentages derefter hvert
andet år.
Forældre og andre over 15 år, som deltager på ture og flere på hinanden følgende møder,
skal ligeledes give ovennævnte tilladelse.
Alle har ret/pligt til at påtale, hvis levereglerne ikke overholdes. Hvis brudene på
levereglerne gentages, skal informationen viderebringes til Gruppelederen eller
Formanden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvis mistanke opstår:
•
•

Gruppelederen kontaktes, som sammen med formanden overvejer og undersøger
situationen grundigt – alt sammen diskret.
Råd og vejledning kan hentes hos Frederiksberg kommune
https://www.frederiksberg.dk/underretning
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•

Ved evt. samtaler med ledere/hjælpere skal der altid være mindst to personer tilstede fra
ledelse/ bestyrelse ud over personen, der er til samtale, og denne skal tilbydes at have en
bisidder med.

Konstaterede overgreb:
•
•
•
•

Hvis det konstateres/eller stærkt formodes at et barn har været udsat for seksuelle
overgreb, kontaktes gruppelederen, som sammen med formanden kontakter politi og
foretager anmeldelse. Den enkelte leder alene skal ikke iværksætte undersøgelser.
Barnets forældre kontaktes af gruppeleder el. formand og gøres opmærksom på, at der
kan søges hjælp hos de sociale myndigheder.
Formanden underretter Frederiksberg/ Københavns Kommune.
Hvis en leder har mistanke, om at et barn har været/ bliver udsat for overgreb uden for
Søndermark Gruppe, taler denne med GL/ formand, og Frederiksberg/ Københavns
Kommune underrettes efter den almindelige underretningspligt

Kommunikation:
Al kommunikation omkring det konstaterede overgreb foretages af gruppelederen og formanden.
Internt til:
• DDS
• Absalon Division
• Ledergruppen
• Bestyrelsen
Eksternt til:
• Frederiksberg/ Københavns kommune
• Andre spejdergrupper

Yderligere information kan hentes i Frederiksberg kommunes pjece om forebyggelse af seksuelle
overgreb mod børn og unge https://www.frederiksberg.dk/underretning samt DDS’ vejledning om
indhentelse og brug af børneattester. https://dds.dk/artikel/tryghedsvejledning-ogsamvaerspolitik
Husk: Alle har tavshedspligt, og alle har underretningspligt til kommunen!
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