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Samværsregler for FDF Silkeborg 2. kreds    
 
Som leder har man et stort ansvar i.f.t. de børn, man er betroet. Man er 
forbillede og rollemodel og lægger rammerne for, den måde man er sammen 
på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil 
sige at være ansvarlig leder. I Silkeborg 2. kreds har vi besluttet nedenstående 
”samværsregler”. 
 

Det daglige kredsliv 
Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. 
Dette gælder både i det direkte kontakt og via sociale medier. Ledere og børn skal 
således tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger.  
Det er ikke tilladt for ledere at have et seksuelt forhold til medlemmer der er under 18 år.  

 
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. 
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.  

 
Alkohol og Rusmidler 
Ledere må ikke nyde alkohol og rusmidler i.f.m. et FDF-arrangement, hvor de har ansvar 
for børn. Ved større lejre tillades det dog at ledere på sidste aften nyder én genstand 
sammen som afslutning på turen. 

 
Rygning 
Der er rygning forbudt i kredshuset, også til private fester og ledermøder. Til børnemøder 
må der ikke ryges på matriklen. Når der ikke er børn til stede, må der ryges udendørs.  
 
Sociale medier 
Ledere må ikke opsøge kredsens børn under 15 år gennem sociale medier. Lederne må 
kun acceptere venskab med andre ledere/seniorer. Grupper etableres kun med børn 
under 15, hvis der minimum er 2 ledere over 18 år med i. 
 
Nye ledere 
Før man kan blive leder i Silkeborg 2.kreds, skal man snakke med kredslederen og tilslutte 
sig ovenstående.  

 
Kredsens ledere 
Kredsens faste børneledere over 18 år og hjælpere der er med på overnatning i mere end 
3 døgn og over 15 år gamle er alle tjekket i Det Centrale Kriminalregister.  
Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i 
kredsen. 

 
Hvad nu hvis… 
Hvis en af ovenstående ”regler” overtrædes el.lign. skal kredslederen eller 
kredsformanden underrettes. 
 
Samværsreglerne 
Ovenstående regler tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes årligt.  

 


