2. RANDERS DRONNINGBORG, SPEJDERGRUPPE UNDER DET DANSKE SPEJDERKORPS

Politikker
I 2. Randers Dronningborg har vi udarbejdet en række politikker, i
lederflokken og bestyrelsen. Politikkerne er retningslinjer for, hvordan vi
opfører os og behandler emner, der ellers kan være svære.
Bestyrelsen er ansvarlig for politikkerne, der revideres årligt på
bestyrelsesmødet i andet kvartal og efterfølgende udsendes til alle ledere i
gruppen, via medlemssystemet.

Alkoholpolitik
På lejre og ture accepteres det, at ledere, efter børnene er gået i seng,
drikker max. 2 genstande. Dog skal der altid være mindst én person som
“brandvagt” og som skal kunne agere, i en kritisk situation.
På større lejre, f.eks. Spejdernes Lejr, kan lederne give hinanden friaftener,
så lederne på skift får mulighed for, at indtage mere end to genstande. I
denne forbindelse gælder “frihed under ansvar”, og at man fortsat opfører
sig acceptabelt og kan udføre sin lederopgave, dagen derpå.
Hvis ledere og/eller bestyrelse er til et arrangement uden børn, må der
gerne indtages alkohol.
Da seniorspejdere ikke har samme ansvar for børnene, er de ikke
begrænset til to genstande, men skal stadig leve op til alle de andre regler.
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Specielt gælder det i forhold til seniorspejdere, at de indtil de fylder 18 år,
skal have en udfyldt alkohol-samtykke-seddel fra deres forældre, før de
må drikke, i forbindelse med spejder. (se bilag 1)
Desuden skal der leves op til alkoholpolitikken for det Danske Spejderkorps.
Det Danske Spejderkorps arbejder for, at unge og voksne har et ansvarligt
forhold til alkohol. Det betyder, at:


Alle arrangementer i DDS overholder lovgivningen:
Minimumsalderen for at købe og få udskænket alkohol, er
henholdsvis 16 år og 18 år.



Såfremt der sælges eller udskænkes alkohol til et arrangement i
DDS regi, tilbydes der altid alternativer og alkohol er aldrig det
samlende element, ved korpsets aktiviteter.



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



Spejdere forholder sig til, hvordan de indgår i samfundet og
forholder sig til samfundets normer, herunder unges forhold til
alkohol.



Alle grupper, spejdercentre, arrangementer og andre enheder tager
aktivt ansvar for at unge og voksne forholder sig til fællesskabers
måder at nyde, feste med og afholde sig fra alkohol.
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Samværspolitik
Vi skaber et godt miljø for gode og meningsfulde relationer ved, at alle
ledere i gruppen tager ansvar for at være rollemodeller for gode og sunde
relationer for børn, unge og andre voksne. Både i forhold til og et
respektfuld sprogbrug og fysisk nærvær.
Det er barnets og den unges grænser, der er udgangspunktet for, hvor tæt
voksne skal være på dem. Herunder respekt for børn og unges
blufærdighed, fx. under omklædning og badning.
Vi overholder lovgivningen og informerer unge og voksne om, at det er
strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. Tillige, at det er
strafbart at have seksuel omgang med unge under 18 år, hvis man er leder i
gruppen, eller groft misbruger en overlegenhed i kraft af alder og erfaring.
Dette betyder, at man ikke kan være kærester med en fra aldersgruppen
under 18 år, samtidig med man er ansvarlig leder for vedkommende.
Procedure ved en evt. mistanke vil være, at den respektive leder, forældre
eller anden, udfærdiger en underretning. Denne underretning skal indeholde
alle relevante informationer (forurettedes navn, mistænktes navn, forklaring
af hvad der er sket/fortalt). Vigtigst er at den mistænkte ikke informeres om
underretningen. (se bilag 3)
Herefter kontakts MyndighedsCenteret i Randers kommunen på
nedenstående telefonnumre forud for at underretningen sendes til
nedenstående mailadresse.
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Vagttlf. til Myndighedcenteret i hverdagstimerne: 89 15 14 00
Eller til Den Sociale Døgnvagt på tlf.: 23 20 62 37
Underretninger sendes på mail til: underretning@randers.dk
Herefter kan den pågældende ledere informere gruppeleder og/eller
bestyrelsesformanden.

Efter Lov om Social Service §154 har alle, der får kendskab til, at et barn
eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb
mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i
fare, pligt til at underrette kommunen.

I tilfælde af en evt. sag, vil det være Gruppeleder og Bestyrelsesformanden,
som udtaler sig til forældre, ledere og presse.
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Rygepolitik
Vi er opmærksomme på, at vi som ledere agerer som rollemodeller og
tilstræber derfor, at ingen børn, unge eller voksne udsættes for passiv
rygning eller oplever rygning.
Det betyder, at ingen spejdere skal se andre spejdere, ledere eller familier
ryge under spejderaktiviteter.
Hvis rygehenvisningen er i strid med vores egen politik, følger vi den mest
restriktive. F.eks. hvis vi henvises til at ryge ved bålstedet. Så ryger vi et
andet sted, så børn, unge og voksne ikke udsættes for det.
Spejdere under 16 år må ikke ryge og/eller bruge snus. Spejdere fra 16 år 18 år (både senior- og tropsspejdere), der ryger og bruger snus, skal have
erklæring fra forældrene. (se bilag 2)

Omgangstonepolitik
I 2. Randers Dronningborg efterlever vi spejderloven. Vi er gode
kammerater og har respekt for hinanden og hinandens holdninger. Det
betyder, at:


Vi skal behandle hinanden med respekt og ikke gennem sproget
nedvurdere andre.



Vi påtaler grimt sprog; både over for børn og unge samt voksne imellem.



I forbindelse med spejderaktiviteter er det vigtigt, at “voksensamtaler”
tages, når der ikke er børn tilstede.
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Databeskyttelsespolitik
1. Oplysninger om helbred/sundhedskort og lign. oplysninger til ture, må
ikke udveksles/lagres elektronisk og skal destrueres eller returneres
efter turen.
2. 2. Randers Dronningborg lagrer ikke Cpr.nr. eller helbredsoplysninger
uden for ture.
3. Den af bestyrelsen udpegede medlemsadministrator, har ansvaret for, at
vedligeholde medlemssystemet og dermed slette udmeldte af systemet.
4. I 2. Randers Dronningborg lagrer vi ikke persondata med email/sms/Messenger o. lign. Ledere og bestyrelsesmedlemmer skal
årligt gennemgå og slette mails/beskeder, der ikke er nogen grund til at
bevare. Ved fratrædelse af rolle, skal mails o. lign. ligeledes gennemgås
og slettes.
5. Der må ikke lagres personoplysninger på www.2randers.dk eller på
Facebook. Persondata skal lagres i medlemsservice.
6. Der indhentes fototilladelser ved indmeldelse. Billeder bliver brugt i
forbindelse med PR på gruppens medier. Herunder Facebook,
www.2randers.dk og evt. trykte medier. Billeder taget på telefoner, skal
slettes efter upload.
7. Gamle dokumenter, med personfølsomme data, destrueres eller
overdrages til kasserer, der opbevarer dem forsvarligt i op til 5 år.
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Når man er i uniform og/eller tørklæde uden for spejdersammenhænge,
f.eks. på indkøb, skal man være opmærksom på, hvordan ens handlinger
reflekterer på 2. Randers Dronningborg, og resten af Det Danske
Spejderkorps.
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Bilag 1

SAMTYKKEERKLÆRING
FOR SENIORER UNDER 18 ÅR
VEDRØRENDE ANSØGNING OM ALKOHOLINDTAG
Undertegnede:
Forældre:
Navn:

☐ Far ☐ Mor ☐ Anden værge

Telefonnummer:

Underskrift:

Dato:

giver hermed tilladelse til, at
Spejder:
Navn:

Telefonnummer:

må nyde alkohol i spejderregi.
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Bilag 2

SAMTYKKEERKLÆRING
FOR SPEJDERE UNDER 18 ÅR
VEDRØRENDE ANSØGNING OM TOBAKSRYGNING
Undertegnede:
Forældre:
Navn:

☐ Far ☐ Mor ☐ Anden værge

Telefonnummer:

Underskrift:

Dato:

giver hermed tilladelse til, at
Spejder:
Navn:

Telefonnummer:

må ryge tobak i spejderregi.
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Bilag 3

TJEKLISTE VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB
MOD BØRN OG UNGE
Dette er en tjekliste til ledere i 2. Randers Dronningborg, hvor der arbejdes med børn og unge.
Tjeklisten omfatter en konkret handlevejledning til lederne i tilfælde, hvor der opstår viden eller
mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.

☐ DRØFT DIN VIDEN ELLER MISTANKE MED DIN GRUPPELEDER ELLER
BESTYRELSESFORMAND
Vigtigt: Såfremt din viden eller mistanke omhandler overgreb med et barn eller en ung begået af din
kollega, er du ligeledes forpligtet til at følge denne vejledning. Din leder vil tage sig af den
personalemæssige situation, og du vil skulle forholde dig til nedenstående vejledning og
samarbejdet med MyndighedsCenteret.

☐ KONTAKT MYNDIGHEDSCENTRET FOR SPARRING OMKRING DEN KONKRETE VIDEN
ELLER MISTANKE
Kontakt altid MyndighedsCentret for sparring, også i de tilfælde, hvor din nærmeste leder ikke er at
træffe.
MyndighedsCentret tlf.: 89 15 14 00
Hverdage kl. 08.00-10.00
Hverdage (undtagen onsdage) kl. 10.00-15.00
Onsdage kl. 10.00-15.00
Udenfor åbningstid henvises til Den Sociale Døgnvagt på telefonnummeret 2320 6237.

☐ SEND EN SKRIFTLIG UNDERRETNING VIA MAIL TIL MYNDIGHEDSCENTRET.
UNDERRETNINGEN SKAL SENDES SAMME DAG (EFTER TELEFONISK KONTAKT TIL
MYNDIGHEDSCENTRET).
Er der tale om viden eller mistanke om overgreb begået af en forældre eller en stedforældre, må
du, medmindre andet er aftalt, ikke orientere forældrene om underretningen!

☐ AFVENT AT EN SOCIALRÅDGIVER KOMMER FOR AT HAVE BØRNESAMTALE MED
BARNET/DEN UNGE (JF. AFTALE MED MYNDIGHEDSCENTRET).
MyndighedsCentret er ansvarlig for at orientere forældrene om, at børnesamtalen finder sted. Du
vil som leder kunne blive bedt om at deltage i samtalen som støtte for barnet eller den unge.

☐ AFTAL DET VIDERE FORLØB/SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDSCENTRET.
Husk at lave en klar aftale om, hvem der snakker med forældrene, og hvornår. Det vil som
udgangspunkt altid være MyndighedsCentret, der afholder partshøringsmøde med forældrene på
baggrund af underretningen. Men du/I vil som forening kunne blive bedt om at deltage i samtalen.
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