
Samværsregler for Hans Egede Gruppe 

 

 Generelt Ved overnatning 

Intimsfæren 
(hjælp til toiletbesøg 
badning, vådliggeren 

mm.) 

Ved fotografering 
Omgangstonen 

(også på de sociale 
medier) 

Hvis tvivlen opstår 

V
i s

ka
l a

lt
id

: 

Gøre vores bedste for at 
alle føler sig sikre og 
tilpas, når de er til 
spejder. 
 
Lytte til bekymringer, 
som bringes af børn, 
forældre eller ledere og 
handle seriøst på dem. 

Overholde 3-personers-
reglen (jf. Generelt – ”Vi 
stræber efter”). 

Lade børn undersøge 
intime steder selv, 
medmindre andet er 
aftalt med forældrene.  
 
Kontakte forældrene, 
hvis der konstateres flåt 
på intime steder, for at 
aftale hvad der 
yderligere skal ske. 
 
Have aktivt samtykke fra 
et barn, før der 
undersøges for flåter af 
en leder. Undersøgelse 
for flåt foretages af en 
leder af samme køn som 
barnet. 
 
Overholde 3-personers-
reglen (jf. Generelt – ”Vi 
stræber efter”). 

Respektere forældres og 
børns ønsker vedr. 
fotografering og 
offentliggørelse heraf. 
 
Slette fotos, hvis det 
forlanges. Dette gælder 
alle deltagere (både 
ledere, forældre og 
børn) og skal indskærpes 
ved arrangementer. 
 
Have 2 ledere til at 
gennemse fotos taget af 
ledere på ture. 
 

Have en respektfuld 
og konstruktiv 
omgangstone. 
 
 

Ved forældrehenvendelse 
om muligt overgreb:  
1. Forældrene skal sørge for 
politianmeldelse. 
2. Vi skal kontakte Korpsets 
Kriseberedskab. 
 
Ved egen mistanke om 
seksuelle overgreb eller 
krænkelser, skal 
gruppeleder og 
bestyrelsesformanden 
kontaktes for videre 
øjeblikkelig sagsbehandling.  
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Være 1 leder alene med 
1 barn i låst rum. 
 
Stå i parforhold med 
medlemmer under 18 
år. 
 
Seksuelle krænkelser af 
nogen art er ikke tilladt. 
 
Kys af børn er aldrig 
tilladt. 

  Fotografere børn 
i ”pinlige” eller intime 
situationer. 
 
Lægge fotos på 
offentlige medier uden 
tilladelse fra forældre 
jf. ”Vi skal altid”, med 
mindre barnet ikke kan 
identificeres klart på 
billedet. 

Omtale hinanden 
stødende. 
 
 

Foretage os noget, der 
lægger hindring i vejen for 
politiets efterforskning. 
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3-personers-reglen 
overholdes: Situationer 
med 1 barn kræver 2+ 
ledere, situationer med 
1 leder kræver 2+ børn, 
således at man aldrig er i 
1-1-situationer. 

Piger og drenge sover 
hver for sig i 
lukkede ”rum” (fx 
lokaler og telte) og 
ledere ikke i 
samme ”rum” som børn.  
 
Der altid er en mandlig 
hhv. kvindelig leder på 
ture hvor drenge hhv. 
piger deltager. 

Børn ikke sidder på 
skødet af ledere. 

Lægge fotos på 
hjemmesiden og 
Facebook, således at 
forældrene kan se dem. 

Adressere det, hvis 
spejdere eller ledere 
opfører sig 
respektløst eller 
taler stødende 
til/om andre i 
gruppen. 
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 Alle sover fælles i 
åbne ”rum”, fx en 
shelter. 

Sige nej til at hjælpe 
med toiletbesøg/ 
vådligger/ badning/ 
fjerne flåt/ andet man er 
utryg ved. 
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