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DBS, Herlev kreds, Herlev Hovedgade 44, 2730 Herlev 

Etiske retningslinjer - Spejderkredsen 
 

1. Spejderkredsens arbejde bygger på respekt, tillid og et 

menneskesyn, hvor det enkelte menneske er værdifuldt. 

Disse retningslinjer er udarbejdet for at sikre det enkelte 

barn mod overgreb, skabe tryghed for forældrene, og for 

at beskytte spejderførerne.  
 

2. Kredsføreren er hovedansvarlig for, at disse retningslinjer 

overholdes i alle enheder, og er ligeledes børnenes og 

forældrenes kontakt i tilfælde af overgreb eller mistanke 

derom. 
 

3. Kredsføreren og enhedsføreren taler med nye førere, og 

gennemfører ligeledes førersamtaler. 

 

4. Førerne i den enkelte enhed indfører retningslinjer i 

samråd med spejderne for ”acceptabel adfærd” 

(rarhedsregler). Førerne vurderer, om der i tilfælde af 

overtrædelse af retningslinjerne er behov for at kontakte 

forældrene. Adfærdskodekset forelægges kredsrådet. 
 

5. De enkelte enheder bør have en fornuftig proportion af 

førere. Det bør tilstræbes, at begge køn er 

repræsenteret. Dette er også gældende ved weekender, 

overnatninger eller andre ture. Som minimun skal der 

altid være to fører med på tur. 
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6. Hvis der anvendes flere lokaler bør førerne cirkulere rundt 

i dem alle, således at spejderne ikke er alene i et lokale i 

længere tid. En voksen bør ikke være alene med et 

barn/ung i et lokale med lukket dør. En ”privat samtale” 

kan evt. foregå i et lokale med åben dør, og hvor de 

øvrige førere er informeret derom. 

 

7. Kredsføreren søger at opmuntre alle førerne til at søge 

råd og vejledning hos andre førere, kredsfører eller evt. 

vejleder/mentor i det omfang, det er nødvendigt. 

 

8. I tilfælde af mistanke eller anklage mod en fører, vil 

føreren blive fritaget for arbejde i kredsen indtil der er 

sket en afklaring i sagen. 

 

Vejledning til førerne 
 

Følgende retningslinjer er nedskrevet i folderen ”Sæt 

forebyggelse på menighedens dagsorden”, lavet af DBS, BBU 

og BiD. I folderen findes en mere uddybende forklaring på de 

følgende punkter samt en gennemgang af de fleste aspekter 

inden for forebyggelse af krænkelse. 

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ved noget eller tror jeg ved 

noget til daglig eller på sommerlejr?: 

 Hvis man har en begrundet mistanke om en anden 

voksen, skal man gå videre med den! 

 Skriv ned hvad du har set eller hørt 
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 Kontakt kredsføreren, eller evt. menighedens 

kontaktperson 

 Ved svagt begrundet mistanke, tag en samtale i 

førergruppen om det/de børn, du tror, bliver udnyttet, 

hvor den mistænkte er til stede og fokus kun er på 

barnet. 

 Bed om støtte fra andre – og bevar roen.  

Det skal andre gøre: 

 Overlad politianmeldelse til kredsføreren eller 

menighedens ledelse ved klart begrundet mistanke. 

 Bland dig aldrig i politiets arbejde ved selv at undersøge 

sagen! 

 Kontakt aldrig pressen på egen hånd! I spejderkorpset er 

det kun spejdercheferne der udtaler sig til pressen om 

sådanne sager. 

 

Grundregler for psykisk førstehjælp: 

 Stil dig til rådighed for samtale. 

 Lad aldrig den/de ramte gå og være sig selv umiddelbart 

efter hændelsen. 

 Skærm for nysgerrige og forsøg at skabe ro omkring 

vedkommende. 

Du bør ikke: 

 Være bebrejdende 

 Intellektualisere, rationalisere eller bortforklare 

hændelsen 

 Styre samtalen – snakke om egne erfaringer 
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 Gøre brug af egne historier, humor, eller ironi…  

Du bør: 

 Imødegå bebrejdelser og selvkritik 

 Lytte, også selvom det er det samme, der bliver sagt om 

og om igen 

 Find ud af, hvad personen/personerne har lyst til eller 

behov for 

 Lad personen/personerne tale om hændelsen 

Vær opmærksom på: 

 Ikke at overlade personen til sig selv / være alene 

 Ikke at give personen medbestemmelse på videre 

handling 

 Dine egne reaktioner på episoden – og disses betydning 

for samtalen 

Inden forløbet/samtalen afsluttes: 

 Hvordan skal hjemtransport/videretransport forløbe, hvis 

man skal forlade stedet. 

 Sørg for at pårørende og kredsføreren underrettes om 

hændelsen 

 Lav evt. en aftale om lægebesøg, eller anden form for 

hjælp. 

 Ved evt. lægebesøg, at det er personens/personernes 

privatpraktiserende læge man anbefaler. 

 

Vedtaget af kredsens førere på kredsførermødet torsdag d. 2. februar 2006 

Godkendt af Kredsrådet d. 7 marts 2006.  Revideret på kredsførermødet d. 

19. oktober 2009 


