
 

 

Her præciserer vi hvordan vi som gruppe følger Det Danske Spejderkorps’ vejledning til trivsel og 

godt samvær i spejderarbejdet samt korpsets alkoholpolitik.  

I Ulf Jarl gruppe er det vigtigt at vi har trygge og sikre rammer og god trivsel og tillid mellem børn, 

unge og voksne. Det gør vi bl.a. ved at:  

Rygning:  

- Ingen spejdere skal udsættes for passiv rygning eller opleve rygning til spejder 

Alkohol:  

- Børn og unge under 16 år oplever ikke spejdere eller ledere, der er berusede, i forbindelse 

med spejderaktivitet 

- Vi differentierer mellem spejdere over og under 16 år ift. alkohol, hvor der ikke må indtages 

alkohol for spejdere under 16 år 

- Ved spejderaktiviteter med spejdere over 16 år er der ingen alkohol før endt aktivitet 

- Ved spejdere mellem 16-18 år indhentes tilladelse fra forældre til alkoholindtag 

- Ved spejderaktiviteter med spejdere under 16 år kan der indtages alkohol af 16+-årige, når 

spejderne er lagt i seng, således at man er i stand til at varetage sit lederansvar 

- Vi arbejder hen mod at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for alkoholindtag 

Trivsel 

- Vi respekterer den enkelte spejders personlige grænse og når der bliver sagt fra 

- Vi ønsker at skelne mellem positivt og negativt gruppepres, hvor positivt gruppepres 

bidrager til udvikling eks. hep/opmuntring, ’Jo du kan godt’ hvor negativt gruppepres 

overskrider personlige grænser ’Kom nu, du skal’ 

- Voksne i gruppen går forrest med et ordentligt sprogbrug og taler pænt til hinanden, så vi 

kan vise børnene, at det er det, man gør 

- Vi respekterer hinanden som ledere, og prøver at lære børnene at respektere hinanden, og 

forsøger at udvikle gensidig respekt mellem børn og voksne 

- Vi tilstræber at have en kultur, hvor vi åbent kan tage fat i de svære emner 

- Vi italesætter og tager hånd om mobning (det værende fysisk, verbalt eller udelukkelse), og 

tager om nødvendigt kontakt til forældrene 

Frivilliges ansvar 

- I praksis sker det desværre at spejdere, ledere, eller andre frivillige i Det Danske 

Spejderkorps begår overgreb eller krænker andre ledere og spejdere.  

- Som leder har du pligt til at henvende dig til korpskontoret og gerne til formand og 

gruppeleder, hvis du får information om sager af denne art 

- Børneattester indhentes på alle frivillige som har ledelsesansvar for børn/unge under 18 år 

- Vi skal have opmærksomhed på at forhold (herunder seksuelt samvær) med børn under 15 år 

er strafbart hvis man er over 15 år. Hvis man har en lederrolle, herunder også klanleder, er 

forhold med unge under 18 år strafbare 

Håndtering af sager 

- Sager håndteres i udgangspunktet internt mellem ledere, gruppeledelse og bestyrelse 

- Tlf. nr til gruppeleder Maria 23 37 36 81, gruppeformand Dorette tlf. 40 21 99 35 

- Hvis det er akut/voldsomt, kontakt da gruppeleder, gruppeformand og Korpskontoret på tlf. 

32 64 00 50, vagttlf. 32 64 00 99. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt 

Sidst gennemgået/opdateret d. 5/11-22 
 


