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Samværspolitik DDS Aabenraa Gruppe
Forældre: I tvivlstilfælde til nedenstående skal forældrene kontakte spejderlederen og/eller gruppelederen.
Generelt
Alle ledere, assistenter og medlemmer af bestyrelsen har en børneattest, der ajourføres hvert 2. år.
Forældre, der deltager 3 eller flere gange om året på ture eller spejdermøder, skal have en børneattest.
Familiespejd: Ved familiespejd er forældrene med som primære voksen til spejdermøderne samt ved
overnatninger.
Retningslinjer for overnatningsture
Generelt:
-

Drenge og piger må sove sammen, hvad enten det er i telt, bivuak, sovesal mv. Dette uanset
børnenes alder.
Det skal accepteres, hvis et barn ’melder fra’ og ikke vil sove sammen med børn af modsatte køn.
Lederen skal i så fald løse opdelingen.

Mikro / Mini spejdere:
-

Lederne må sove sammen med børnene eller i umiddelbar nærhed.
En voksen må ikke sove alene med ét barn.
Er der forælder/barn som leder og deltagende spejder, må de sove sammen, hvis situationen
kræver det. Som udgangspunkt sover barnet dog sammen med de andre børn og ikke sammen med
sin mor/far.

Junior / Tropsspejdere:
-

Børn og voksne sover som udgangspunkt hver for sig
Er der tale om primitivovernatning kan børn og voksne sove sammen
Er spejderne selv afsted på tur uden en voksen, skal spejderne selv afklare, om de sover sammen
drenge og piger
To børn – uanset køn – må ikke sove alene sammen.

Voksne med på overnatning
Mikro / Mini / Junior:
-

Der er altid minimum 2 voksne med på overnatningsture – det kan være to spejderledere,
leder/assistent eller leder/forælder
Det må gerne være to mænd eller to kvinder eller mand/kvinde
Ved afbud fra den ene voksne skal turen aflyses

Trop:
-

Tropsspejderne må tage på overnatningstur alene eller med én voksen

Aabenraa Gruppe
Nærvær
-

Er der behov for et kram er det acceptabelt – både for at trøste eller i glæde
Der må krammes barn/voksen eller barn/barn
Kys er aldrig acceptabelt
Oplever man at grænsen overskrides tages en intern dialog eller kontakt gruppelederen.

