
 
 

 

 

 

Gruppens samværspolitik 

 

Gældende for: [Gruppens navn] 

Opdateret: [Dato] (skal opdateres hvert år af gruppebestyrelsen efter gruppens 

generalforsamling) 

Samværspolitikken er delt op i to dele. Første del er regler som gruppen forpligter sig 

til at overholde. Anden del er punkter, som skal være en del af en drøftelse, som både 

ledere og gruppebestyrelse skal gennemgå årligt, så det sikres at alle er orienterede 

og enige. 

 

 

Regler: 

• Vi overholder korpsets gældende alkohol- og ryge politik – se denne på De 

grønne pigespejderes hjemmeside. 

• Euforiserende stoffer er på ingen måde tilladt i regi af De grønne 

pigespejdere. 

• Vi har oplysninger angående fototilladelse på alle medlemmer og overholder 

det, hvis nogle medlemmer ikke har givet lov til at bruge fotos af dem i 

offentligheden. 

• Voksne skal så vidt muligt undgå at være alene med et barn i et lukket rum. 

Hvis det er nødvendigt, så lad en dør stå åbent eller lign for at undgå 

mistanker. 

• Vi gennemgår gruppens og korpsets samværspolitik årligt og i løbet af året 

med evt. nye ledere eller frivillige, der starter i gruppen og som har kontakt 

til børnene. 

• Vi overholder korpsets regler for indhentelse af børneattest – se på 

hjemmesiden hvem attesten skal hentes på og hvor ofte den skal hentes. 

• Vi er orienterede om korpsets forsikringer, samt hvad og hvem der er dækket 

hvornår. Find nyeste oplysninger på hjemmesiden under ”forsikring”. Vi har 

taget stilling til om vores gruppe har behov for at tegne yderligere forsikringer. 

 



 
 

 

 

 

Drøftelsen: 

Drøftelsen er vigtig at tage, da vi på den måde kan forebygge mistænkelige 

situationer og så vidt muligt forhindre at overgreb kan finde sted hos De grønne 

pigespejdere. Husk at gå til emnet med et åbent sind og uden at der skal opstå 

mistanker. For nogle er det ubehageligt at snakke om og det skal der være plads til, 

men gør det til en vane at I kan snakke åbent om denne type af emner også. Husk 

også at I ikke skal lave regler eller retningslinjer, der spænder ben for det gode 

spejderarbejde. Drøftelsen har til hensigt at hjælpe jer med at snakke om emnerne 

og blive enige om nogle vigtige emner, der vil dukke op i alle spejdergrupper fra tid 

til anden. Skriv ned, hvad I bliver enige om, så det er let at sætte andre ind i, hvordan 

I gør i jeres gruppe og så alle kan huske, hvad I er blevet enige om. 

Drøftelsen kan indeholde følgende punkter: 

 

- Alkohol og rygning – hvordan gør vi på ture og lejre? 

- Sove med børnene, herunder også ledere og forældre, hvordan gør vi? 

- Håndtering af hjemve på ture – hvordan gør vi? 

- Omklædning, fx svømmehal, hvad er mest hensigtsmæssigt? 

- Fotos generelt, både på hjemmesider, Facebook sider eller at sende fotos af 

pigerne – hvilke retningslinjer har vi i gruppen? Drøft også hvilken holdning I 

har til forældre, der tager billeder – især hvis I har medlemmer uden 

fototilladelse. Skal I evt have en foto politik i gruppen? 

- Sociale medier i øvrigt, fx at være venner med pigerne, hvad lægger vi op fra 

gruppen af osv? 

- Kontakt med børnene og forældre – sms, messenger, Facebook grupper? 

Hvordan gør vi? 

- Hvordan man hjælper de unge til at lave regler i patruljen, fx at de ikke tager 

billeder af hinanden under telt-omklædning, at de behandler hinanden 

ordentligt både fysisk og online osv. 

- Telefoner, eventuelt differentieret i forhold til alder – f.eks. hvem må have dem 

med, både ugentligt og på ture? Og hvornår må de bruges?  

- Hvor meget ansvar kan vi give en ungleder? f.eks. hvornår må man tage alene 

på weekendtur med pigerne? Er der opgaver unglederen er utryg ved? 

- Kørsel med børnene, ansvar, kørepuder/autostole osv 

- Håndtering af børn eller ledere, der kommer til skade til spejder, både til møder 

og på ture, f.eks. snitsår, økse-skader, brækkede eller forvredne lemmer eller 

medicinske tilstande (allergisk reaktion, dehydrering mm) – hvor mange 

voksne skal minimum med på lejr og skal der være standby hjælpere indenfor 

rækkevidde? 

- Find gerne selv på flere situationer, der bør være enighed om i jeres gruppe. 


