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Sammensætning af ledere 
Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn på alle 
klasser. 
 
Lejre 
Vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn på 
alle lejre. Det skal dog understreges, at mangel på det 
ene eller det andet køn aldrig må komme i vejen for, 
at en lejr gennemføres. 
 
Overnatning 
Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. 
Ledere og børn sover også hver for sig, dog kan 
ledere sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks. i 
forbindelse med hike eller bivuakovernatning. 
 
Opførsel, væremåde og ansvar 
Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man 
altid kunne stå inde for sine handlinger. 
 
Omgangstone 
Vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive. Vi bruger et ordentligt, 
sobert og respektfuldt sprog. Omgangstonen må hverken virke stødende, nedsættende eller 
krænkende. 
 
Omklædning 
Drenge og piger klæder om og går i bad hver for sig. En leder er aldrig alene med børnene 
i bade- og omklædningssituationer. 
 
Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed 
Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der bør altid være to ledere til stede ved situationer, 
som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt. 
 
Børneattester 
Der indhentes børneattester på alle ledere. Børneattesterne bliver fornyet hvert tredje år. 
 
Kæresteri 
FDF-ledere er underlagt straffelovens §223, den såkaldte ’træner- og skolelærerparagraf’. 
Det betyder, at man som FDF-leder har fået børnene ’betroet’ til undervisning, og derfor er 
det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang 
er også ulovlige (straffeloven §224). Det har ingen betydning for lovligheden, om den unge 
selv indvilger i eller måske opfordrer til seksuelt samvær. 
 
 

Ledere defineres som alle over 
18 år, der er tilknyttet kredsen. 
Det er altså både klasseledere, 
klasseassistenter, lejr-tanter, 
bestyrelsesmedlemmer osv. 
 
Unge mellem og 15 og 18 år, der 
har en leder eller assistent-
funktion, går også ind under 
begrebet ledere i denne 
sammenhæng. 



 
 
 
Rygning 
Rygning i forbindelse med samvær med børn skal undgås. Der etableres særlige 
rygeområder væk fra hvor børnene færdes i forbindelse med møder, arrangementer og lejre. 
 
Alkohol 
Lederne må aldrig være påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer, når de har ansvaret 
for børnene i kredsen. 
Der kan nydes alkohol i forbindelse med ledersammenkomster. Ved enkelte lejligheder, som 
f.eks. lederhygge efter børnenes sengetid på lejre, kan der serveres et glas vin eller en øl til 
natmaden. 
  
Transport af børn og unge 
Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal 
færdselsloven overholdes. I forbindelse med indmeldelse giver forældre samtykke til kørsel. 
 
Brug af mobiltelefoner 
Mobiltelefoner bør ikke bruges under klassemøder, arrangementer og lejre med mindre det 
er relateret til en aktivitet. Det gælder både børn og voksne. 
 
Sociale medier 
Ledere anmoder som udgangspunkt ikke om venskaber på f.eks. Facebook med 
medlemmer under 18 år. I forhold til accept af venskab fra medlemmer under 18 år på de 
sociale medier udvises almindelig sund fornuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på 
området. Alle ledere er forpligtet til at reagere, hvis de mener, at en leder overskrider 
kredsens retningslinjer. Dette sker ved at tale med kredsledelsen eller 
bestyrelsesformanden. 
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