
Samværspolitik:  Felsted Gruppe d. 13. januar 2022. 

Kende vores ansvar: Alle ledere og forældre i Felsted gruppe er inde i vores samværs 

regler og en forælder eller spejder der er i tvivl kan altid få svar ved forvirring eller tvivl ved 

at spørge alle der er over 15 år i Felsted spejder gruppe. 

 

Ved overnatninger: prøver vi at bestræbe os på at være flere ledere afsted. Så vidt muligt 

begge køn. Give forældre besked hvis det kun er muligt med en leder. 

Ved leder mangel på ture vil vi spørge forældre fra forældrebanken der har en børneattest 

om hjælp for at kunne overholde vores egen regler.  

 

Ved hjemve:  skulle det ske at der ved en overnatning på tur kunne opstå hjemve og der 

søges tykhed hos en leder vil vi altid sørge for at det er lederen der overnatter hos 

børnene og ikke det enkelte barn der overnatter ved lederen samtidig vil lederen altid ligge 

enten afskærmet eller på anden vis adskilt fra spejderne. Børn og ledere sover hver for 

sig. Og hvis ikke muligt så adskilt af bagage eller lignende. 

 

Tiltro til andre: Vi har som udgangspunkt altid ansvaret for vores børn. Og vil aldrig 

sende et enkelt barn afsted med en leder fra en anden gruppe eller en forælder der ikke er 

fra vores forældrebank. Børn fra 6 til 9 år går ikke alene. 

 

Ved intimproblemer: tilstræbes at være 2 ledere. Hvis barnet ikke kan vejledes. Ellers vil 

vi prøve at løse problemet med ”åben dør metoden” 

  

Billeder og Photos: Alle de billeder der bliver taget af ledere, har til formål at vise de 

aktiviteter vi laver. Billeder der kommer på de sociale medier eller på hjemmesiden vil alle 

være gået i gennem af en leder eller en over 15 år da de er kendt med vores ”hvad er et 

godt billede politik” forældre der ikke er i forældrebanken er forpligtet til at spørge om lov til 

at tage et billede af spejder aktiviteter, vi opfordre til at bruge de billeder der bliver lagt på 

nettet af gruppen. 

Alle billeder vil blive slettet af Photografen selv efter delingen af de der over holder ”hvad 

er et godt billede politikken” på nettet.    

 

Kontakt med den enkelte spejder: alt kontakt mellem Leder og spejder er som 

udgangspunkt professionelt. Om det er via de Sociale medier eller sms/telefonsamtaler. 

Al samtale med spejdere der er yngre end ”12” vil ske gennem deres forældre.   

 

Når tvivlen opstår eller reglerne brydes: vi er meget åbne i vores omgang og opførsel 

omkring vores politik og i vores omgang med børnene i Felsted gruppe og vi opfordre 

derfor alle i og uden for gruppen til altid at sætte spørgsmålstegn hvis de synes der er 

noget der virker underligt eller føles forkert. Hvis du føler eller har en mistanke eller blot er 

i tvivl, tager du kontakt ”gerne til den pågældende” og ellers til enhver i gruppen der er 

over 15 år for at komme følelsen til livs.  

 

 



Hvad er overgreb:  
Vold 

DEFINITION:  

Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som 

skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan 

have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en 

bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. 

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre 

omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. 

Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. 

Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger med beskrivelse af strafferammer, 

jf. følgende paragraffer i Straffeloven:  

 

 

STRAFFELOVEN: 

§ 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 3 år. 

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i 

mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legeme 

eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. 

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner 

kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. 

§ 246. Har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller har haft så alvorlige skader eller døden til 

følge, at der foreligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. 

 

 

FORÆLDREANSVARSLOVEN: 

§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke 

udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seksuelle overgreb 

DEFINITION:  

 

Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: 

 Den voksne udnytter barnets tillid. 

 Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. 

 Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at 

give samtykke til. 

 Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et 

udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende 

adfærd. 

 Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. 

 

Ifølge straffeloven er det strafbart at have et seksuelt forhold til personer under 15 år.  

Den strafferetlige definition af seksuelle overgreb findes i straffelovens kapitel 23 og 24, som omhandler 

forbrydelser mod kønssædeligheden. 

 

Følgende kategorier af handlinger er strafbare: 

 

STRAFFELOVEN: 

 

§ 210. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. 

Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje 

mellem søskende.  

§ 216. Voldtægt. 

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år - dog 18 

år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 

§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt 

optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år. 

 

 

FORÆLDREANSVARSLOVEN: 

 

§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke 

udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.  

 

 

 


