Samværsregler i Fredenskirken

Generelt:
Fredenskirkens samværsregler gælder for alle arrangementer, hvor der er deltagere under 18 år.
Reglerne omfatter alle medarbejdere, både ansatte og frivillige.
For arrangementer, hvor deltagerne er over 18 år gælder det, at samværsreglerne er vejledende,
men kan vurderes i forhold til deltagernes alder.
Samværsreglerne er lavet for at bidrage til et trygt miljø for børn, unge og voksne og for at
forebygge krænkelser og overgreb på børn og unge. Der skal tages hensyn til den enkelte
deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra person til person.
Generelt gælder det, at voksne er rollemodeller for gode og sunde relationer mellem børn, unge
og andre voksne, både i forhold til respektfuld sprogbrug og fysisk kontakt.
Samværsreglerne er desuden lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en
medarbejder.
Regler:
1. Alle bruger et ordentligt og respektfuldt sprog, der ikke virker stødende og
krænkende.
2. Det er de voksnes opgave at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænse, både
i sprogbrug og ved fysisk kontakt.
3. Ved overnatning med både drenge og piger skal det tilstræbes, at der både er
mandlige og kvindelige voksne med. Desuden bader voksne aldrig sammen med
deltagere af modsatte køn, ligesom de kun må bade sammen med deltagere af eget
køn, hvis der er mere end en medarbejder til stede.
4. Alle medarbejdere er forpligtiget til at reagere og eventuelt underrette kommunen,
hvis man får mistanke eller viden om, at et barn eller ung er udsat for eller har været
udsat for krænkelser eller overgreb.
5. Der skal indhentes børneattester for alle ansatte og frivillige medarbejdere, der har
kontakt til børn under 18 år. Dette er ikke et krav til løst tilknyttede frivillige (eks.
forældre).
6. Al rygning foregår udendørs og må ikke finde sted synligt for børn.
Disse regler er lavet for at skabe gode rammer og et trygt miljø for børn og unge i
Fredenskirken.
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