
 

 

Samværsregler for FDF Ikast.  
 

Disse regler er udarbejdet i 2019. De er en opdatering og en evolution af 

kredsens daværende regler, hvor der er hentet inspiration fra FDF landsfor-

bundets materiale ”Tryghed og trivsel i foreningen”. Samværsreglerne er 

godkendt af den siddende bestyrelse. 

 

Værdier for omgangsformer i FDF Ikast. 

I FDF Ikast vil vi give børn gode og positive oplevelser i forhold til kamme-

ratskab, fællesskab, naturen og kirken. Vi vil søge at børn får positive ople-

velser i samvær med jævnaldrende og voksne. 

Derfor lægger vi mærke til hvordan børn har det, når vi er sammen med 

dem. 

I vores planlægning har vi overvejelser om hvordan vi bedst muligt, kan 

sikre spændende og trygge rammer for børnene. 

Når vi er sammen med børnene, er det vort mål at alle skal føle sig trygge, 

derfor er vi opmærksom på at undgå mobning, og drillerier.  

Når vi er ledere i FDF Ikast, så er vi forbilleder for børn og unge menne-

sker. Derfor kan vi altid stå inde for vores handlinger og opførsel. 

I vores omgangstone med børn og unge i FDF Ikast, så kommunikerer vi 

klart og utvetydigt, vi kommunikerer gerne med humor og et ”glimt i øjet”, 

men vi er altid påpasselige med ikke at gå over det enkelte barns grænser. 

Vi respekterer at alle børn er forskellige. 

Retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb i FDF Ikast. 

Risikoen for seksuelle overgreb, forebygges mest effektivt ved planlægning 
og dialog, derfor: 

Vi snakker på ledermøder jævnligt om omgangstone, og vi er bevidst og fo-
kuseret på at sikre at alle børn føler sig velkomne. På ledermøderne taler vi 
ex. om sove og bademuligheder, omgangstone mellem børn, mellem børn 
og ledere osv. 

Der skal ALTID være mindst to ledere med på ture og weekends, hvor der 
er børn under 18 år til stede. Det tilstræbes, at der er ledere af begge køn. 
Børn og ledere sover hver for sig på ture. Der kan afviges fra reglen f.eks. 
ved overnatning i bivuak. 

I forbindelse med overnatninger sover drenge og piger hver for sig, når det 

er muligt. Hvis ikke det er muligt, sikres der mulighed for separat bade- og 

omklædningsmuligheder. 

  



  

 

Retningslinjer for håndtering af mistanke om seksuelle overgreb i 

FDF Ikast. 

Før mistanke kommer bekymring. 

Hvis du bekymret, eller foruroliget over en adfærd som et barn eller en le-
der udviser. Så vil det være en passende handling, at du først lægger grun-
digt mærke til om der er noget om sagen. Du kan grundigt observere barnet 
eller lederens adfærd, Du bør notere ned med dato, præcis hvad du har ob-
serveret og hvornår. Du kan eventuelt forsigtigt spørge en lederkollega om 
han eller hun har set det samme som dig. Men pas på at du ikke kommer til 
at starte sladder. Du kan og bør henvende dig til kredsledelsen ved mis-
tanke om seksuelle overgreb eller adfærd. 

Overvejelse: Som leder har du to forhold du skal tage i betragtning: På den 
ene side har du en lovbestemt forpligtigelse til at handle, hvis du har kend-
skab til at børn er udsat for seksuel krænkelse. På den anden side er en 
beskyldning om overgreb en meget alvorlig anklage, som kan få alvorlige 
konsekvenser for dem som anklages. Derfor er det vigtigt at sager om mis-
tanke behandles diskret og fortroligt indtil man er sikker i sin sag. – En kon-
takt til kredsledelsen sikrer diskretion og sikrer at du har en at snakke med 
om dine overvejelser. – Vil du gerne snakke med en anden end kredsledel-
sen, så kan du også altid henvende dig til formanden for bestyrelsen. 

 

En håndtering af en sag om seksuelle overgreb kan se sådan ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Godkendt af bestyrelsen i FDF Ikast oktober 2019. 

 

Mistanke. 
- Observer grundigt.

- noter tid, sted og hvad du 
observerer. 

- Kontakt kredsledelsen.

Kredsledelsen.
-Kontakt Landsforbundet for 

sparring.
-Kontakt evt. SSP i kommunen 

for sparring.
-Hvis mistanken vurderes at 
være reel da skrides der til 
politianmeldelse og eller 

indberetning.

Politi.
- ved politianmeldelse 

orienteres den som oprindeligt 
rejste mistanken+barnets 

forældre.
- Lederen eller barnet der er 

anmeldt, suspenderes fra 
foreningen indtil poltiet har 

færdiggjort deres 
undersøgelse.

Mens sagen kører.
- Der slå så vidt muligt ring om 

de øvrige børn og ledere i 
foreningen.

- Det aftales hvem der udtaler 
sig om sagen.

- Forældre, FDF og ledere i 
kredsen orienteres. 


