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Drenge og piger sover hver for sig  

I forbindelse med lejr og overnatninger sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i 

hvert deres soverum, telt eller bivuak – så vidt det er muligt. Der kan være omstændigheder, 

som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/lederopdelt overnatning.  

 

Der er adskilte toilet og badeforhold for drenge og piger 

På lejre vil kredsen bestræbe sig på at have adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge 

og piger. Så vidt dette ikke kan lade sig gøre, vil der være særskilte bade- og/eller 

omklædningstider for hhv. drenge og piger. Desuden bader ledere aldrig sammen med 

deltagere af modsatte køn. 

 

Vi bruger et ordentligt og respektfuldt sprog 

Til FDF taler vi et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog – både børn og ledere. Vi taler i et 

behageligt toneleje, og bruger ikke nedsættende eller krænkende ord om hinanden. Hører 

man et barn, leder eller forældre bruge et grimt sprog ved FDF-sammenhæng, er det okay 

høfligt at irettesætte denne person.  

 

Kredsen efterstræber at have både mandlige og kvindelige ledere 

Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme et barns evt. ønske om at kunne snakke 

fortroligt med en voksen af eget køn. Det e dog ikke altid, at både mandlige og kvindelige 

ledere vil være repræsenteret på de enkelte klassehold.  

 

Kæresteri mellem et medlem og en leder er ikke tilladt 

En leder må ikke have et forhold til et medlem i kredsen. Det gælder, uanset om 

vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.  

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 

'træner- og skolelærerparagraf'.  

Det er forbudt for en leder at vise kropslig, intim kærtegn over for et medlem. Det er ikke 

tilladt for en leder at holde i hånd med et medlem, med mindre dette er i forbindelse med en 

aktivitet.  

 

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer er tjekket i det centrale kriminalregister  

Alle voksne over 18 år, der har daglig gang i kredsen, skal tjekkes for pædofile domme i Det 

Centrale Kriminalregister. Unge medlemmer over 15 år skal også tjekkes, hvis de har rolle som 
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hjælpeleder eller leder. Ansvaret for at alle voksne medlemmer er tjekket 

ligger hos kredslederen.  

 

Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt 

Hverken ledere, medlemmer eller forældre må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt 

euforiserende stoffer ved deltagelse i FDF-arrangementer, hvor der samtidig er børn tilstede.   

Rygning foregår afsides, således at man ikke er til gene for andre, og at man ikke kan ses af 

børn og andre medlemmer.  

 

Vi ryger ikke i børns nærvær 

Rygning blandt ledere, bestyrelsesmedlem og andre voksne skal foregå således at det ikke kan 

ses af børn eller andre. Det er strengt forbudt at ryge inde I kredshuset. Rygere må ikke 

efterlade cigaretskod eller lignende synligt tilgængeligt for børnene.  

 

Lederne vedholder lederrollen ved færden på sociale medier 

Kontakt på sociale medier mellem medlemmer og ledere/voksne i kredsen må kun etableres 

af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Det er lederens 

eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF‐leder 

også uden for FDF‐aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op 

til FDFs værdigrundlag og samværsregler. 

 

Færdsel med kredsen i trafikken er på medlemmets eget ansvar 

Ved FDF-aktiviteter som kræver færdsel i bil, cykel eller gang forventes det, at børn og voksne 

kender og efterlever færdselsreglerne. Hvis ikke, vil medlemmet blive udelukket fra 

aktiviteten, og kredsen kan ikke tage ansvar for medlemmets sikkerhed.  

 

 

www.FDFSolbjerg.dk 

Her findes kredsens holdning til: 

 Mobiltelefoner under FDF-aktiviteter 

 Brug af dolk og kniv 

 Brug af fotos fra FDF-aktiviteter  

 Badning i sø, hav og pool 

 Ulykkesforsikring 

 Kanosejllads 

 

 

http://www.fdfsolbjerg.dk/

