Søndersø Gruppes Samværsregler
1. Overnatning
2. Sociale medier
3. Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere
4. Badning/omklædning
5. Hjælpe/intime situationer
6. Samvær mellem børn og forældre på tur

1. Ved Overnatning:
-

Hvis der ved en overnatning af to køn af spejdere, skal der
altid deltage/være en leder repræsenteret for hvert køn.

-

Ingen leder sover alene i samme rum med nogle spejdere,
enten ingen eller 2 ledere med spejderne, hvis det er i samme
rum.

-

Spejderne må gerne sove i samme rum på tværs af kønnene,
så længe der er mulighed for separat omklædning.

-

Enhver situation kræver to involverede ledere.

2. Sociale medier:
-

Man deler ikke billeder af spejderne i letpåklædte situationer.

-

Det aftales hvem der tager billeder, så det ikke er alle der
tager billeder og efterfølgende slettes alle billeder.

-

Billederne uploades på gruppens Google Drev, for at have
dem til senere brugt. Efter slettes de fra den pågældende
kamera-enhed. Dermed har vi styr på at billederne kun kan
ligge på: 1: facebook, 2: instragram, 3: hjemmesiden, 4 :
google drev.)

-

Gæster eller forældre må ikke ligge billeder op på sociale
medier af spejderne

-

Spejderne spørges før oplægning af billeder på de sociale
medier, såfremt at deres ansigt står klar og tydeligt på
billeder.

-

Spejderleder er ikke venner med spejderne på nogle sociale
medier.

-

Opstår der misforståelser mellem leder og spejder, tages der
kontakt til forældre.

3. Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere (spejdere)
-

Ifølge lovgivningen er kæresteforhold mellem ledere og
ikke-ledere, hvor den ene part er under 18 år ulovligt.
Hvis dette skete skulle den givne sag tages op på et
ledermøde, hvor begge parter deltagere. Der skal
snakkes om deres forhold, Samt person under 18 års
værge kontaktes.

4. Badning/omklædning/Blufærdighed
-

Omklædning sker kønsopdelt

-

Vi respektere at børn kan være blufærdige.

-

Det er acceptabel at en leder klæder om med spejder i
et offentligt omklædningsrum, såsom svømmehal.

-

Som udgangspunkt klæder spejderen om alene.

5. Hjælpe/Intime situationer.
-Informer altid en anden leder om situationen.
-Ved intime situationer informeres forældrene
efterfølgende.
-Ved længerevarende ture, med overnatning skal der
altid være en leder repræsenteret fra begge køn.

6. Samvær mellem børn og forældre på tur
-

Der indhentes børneattest

-

Deltagende forældre på spejderlejr/tur
forventningsafstemmer omstændighederne med de
pågældende ledere).

-

I forhold til når forældrene skal deltage informeres
forældrene om, hvilke ting de ikke må eksempelvis
intime situationer.
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