Samværspolitik for FDF Silkeborg 1
Det daglige kredsliv
Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. I FDF skal
der være plads til alle i fællesskabet, så ingen føler sig udenfor. Ledere og børn skal således tale
pænt til hinanden.
Weekendture & lejre
På weekendture & lejre deltager der, som hovedregel, mindst to voksne ledere og helst af
forskelligt køn.
Vi tilstræber at indkvartere drenge og piger hver for sig, hvis det er praktisk muligt
Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge &
piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig.
Fotos
Vi tænker over hvilke fotos der lægges på kredsens hjemmeside og særligt på de sociale medier. Vi
tager ikke badebilleder. Iflg kredsens persondatapolitik må vi vise vores aktiviteter på sociale
medier og hjemmeside (billeder). Vi lægger ikke portrætter op uden samtykke fra forældre eller
unge/voksne (over 15år)
Sociale medier
Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være
FDF--leder også uden for FDF--aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at
leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.
På Facebook anbefales at oprette en FDF-gruppe per klasse i stedet for at tilføje barnet som ven
eller alternativt sætte indstillinger, så barnet ikke kan se hele ens profil.
Alkohol
Lederne må ikke drikke alkohol i.f.m. et FDF arrangement, hvor lederne har ansvar for børnene.
Når der ikke er børn tilstede f.eks sidste dag på sommerlejr efter børnene er taget hjem, torsdag
når alle børn er gået hjem og til lederfester er alkohol OK.
Til arrangementer, hvor forældrene har ansvar for egne børn, f.eks. sæsonafslutning,
afhentningsdag på sommerlejr eller rengøringsweekender, må såvel ledere som forældre indtage
alkohol i begrænset mængde.
Rygning
Der er rygning forbudt i kredshuset. Til børnemøder må der ikke ryges på matriklen. Når der ikke
er børn til stede må der ryges udendørs. På lejre aftales et sted til rygere, som er uset for børnene.
Børneattest
Kredsens faste børneledere over 15 år skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger
(Børneattestloven) fra Det Centrale Kriminalregister.

Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i kredsen.
Der indhentes også i børneattest på tanter, der deltager i sommerlejr og weekender.
Hvad nu hvis…
Hvis en af ovenstående ”regler” overtrædes el.lign. skal kredsledelsen (eller kredsformanden)
underrettes.
Samværsreglerne
Ovenstående politik tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes på et årligt
ledermøde.
Revideret til ledermødet januar 2019

