
 Samværsregler for Øster Snede Spejderne  
Øster Snede spejderne har stærke værdier og metoder for udvikling af børn og unge, som vi ønsker, skal være afsæt for at udleve 
korpsenes formål. Vi passer på børn og unge, og taler om måden vi er sammen på, for at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø for børn og 
unge.   

En del af spejdermiljøet er at have fysisk kontakt med hinanden, sove i telt sammen og dyrke aktiviteter som at bade i sø og hav, på tværs 
af aldersgrupper og køn. 
Øster Snede Spejderne arbejder for, at børn og unge, samt unge og voksne imellem, har gode og sunde relationer til hinanden, som et 
afgørende fundament for god trivsel og samvær, i forbindelse med at spejderne tager på ture og laver forskellige samarbejdsaktiviteter. 
 
De voksne er rollemodeller for gode og sunde relationer til børn, unge og andre voksne, f.eks. fysisk kontakt. Det er barnet og den unges 
grænser, der er udgangspunkt for, hvor tæt andre skal være på dem. Herunder respekt for børn og unges blufærdighed, f.eks. ved 
omklædning, et tisseuheld eller badning. 

Forståelsen af en blufærdighedskrænkelse spænder vidt. Alt fra sprogbrug og væremåde, til berøringer og fotografering, kan krænke ens 
blufærdighed. Derfor er dialogen om grænser vigtig at have hos Øster Snede spejderne og i spejdergrupperne. 

Voksne er rollemodeller ift. respektfuldt sprogbrug, med brug af pæn omgangstone blandt børn, unge og lederkollegaer, også på de 
sociale medier. 

Korpsenes foto/video politik overholdes til enhver tid ift. aftaler med forældre, børn og unge, samt respekt for forældres ønske om 
fjernelse af billeder/ videoer. 

Hos Øster Snede spejderne har vi et godt miljø for gode og meningsfulde relationer, ved at alle voksne tager ansvar for at følge gruppens 
samværsregler.  

Sammen, skaber vi tryghed hos Øster Snede Spejderne. 

 

 

 



Samværsregler Ved overnatninger Ved intimsfæren 
(Hjælp til toiletbesøg, 
badning, vådliggeren 
mm.) 

Ved fotografering Ved omgangstonen 
(Også på de sociale 
medier) 

Når tvivlen opstår Generelt 

Vi skal altid… - sørge for at piger 
og drenge sover 
hver for sig.  
-være eks.: min. 2 
ledere + 1 spejder, 
eller 1 leder og 
min. 3 spejdere i. 
teltet/på sovesalen 
 

- informere  anden 
leder om situationen. 
 - informere forældre, 
hvis det har været 
nødvendigt at 
overskride 
intimsfæren. 
 

- sikre at de 
billeder vi tager, 
har relevans i 
spejder- 
sammenhæng. 

- gribe ind hvis din 
egen grænse 
overskrides. 

- snakke med 
vedkommende og 
evt. en anden leder. 
- bruge korpsets 
kriseberedskab, hvis 
nødvendigt. 

 

Vi må aldrig … - have kun én leder 
og kun én spejder i 
teltet/sovesalen ved 
overnatning. 

- give kys til 
spejderne. 
- sidde med barnet på 
skødet. 

- tage billeder, hvis 
spejderne kun har 
undertøj eller 
badetøj på. 
- dele billeder af 
spejdere på private 
sociale medier. 

- anmode om venskab 
på sociale medier, med 
spejdere som ikke er 
ledere. 
- være venner på 
sociale medier med 
spejdere under 
13 år. 

- tro at det nok "kun 
er mig". Det 
betyder at man skal 
tale med anden 
leder. 

- kun invitere en 
enkelt spejder 
hjem privat. 

Vi stræber efter at…  - være flere voksne til 
stede. 
- orientere de andre 
spejdere og ledere, 
hvis det er 
nødvendigt at vi "går 
for os selv" for at 
hjælpe. 

- det er aktiviteten 
der er i fokus, på 
billeder vi tager. 
- billederne er delt 
med andre ledere i 
gruppen, dvs. i et 
fælles arkiv. 

- der i det daglige er en 
god tone og 
sprogbrug, dette 
gælder også på sociale 
medier. 
- at det er samme 
sprogbrug på sociale 
medier, som til et 
spejdermøde. 

 - gennemgå 
samværsreglerne 
med nye ledere. 
- gennemgå 
reglerne hvert 2 år 
Grupperådet. 
- forny 
børneattester, 
hvert 5. år, første 
gang i 2021. 

Det er helt okay at … 
 

- der er flere ledere 
og flere spejdere til 
stede i 
teltet/sovesalen. 

- at sige nej til at 
hjælpe ved 
toiletbesøg, eller 
andre intime opgaver. 
Men så skal opgaven 
gives videre. 

- spejderne siger 
"nej" til at blive 
fotograferet. 

- vi retter på spejderne 
og på hinanden. 
- det af og til er 
nødvendigt 
at råbe for at få ro. 

- trække på "de 
gamle"/erfarne 
ledere eller på 
grupperådet, hvis 
man har brug for 
det. 

- der er plads til at 
trøste. 

 


