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ALLE SKAL FØLE SIG TRYGGE  
I RED BARNET UNGDOM

I Red Barnet Ungdoms aktiviteter opbygges nære og 
sociale relationer mellem frivillige og børn samt deres 
familier. Disse relationer er som udgangspunkt meget 
positive og givende for alle, men det er vigtigt, at man 
som frivillig tænker over sine egne og andres grænser. 
Som frivillig er det vigtigt, at du kender Red Barnet 
Ungdoms samværspolitik og følger de gældende 
retningslinjer. Derved er du som frivillig i Red Barnet 
Ungdom allerede i gang med at forebygge misforstå
elser, overgreb og krænkelser mod børn og unge i Red 
Barnet Ungdoms aktiviteter.

I Red Barnet Ungdom skaber vi ikke kun relationer 
mellem frivillige og børn, men også frivillige imellem. 
Derfor skal vi have en sund kultur og et godt forenings
fællesskab i vores organisation, hvor frivillige trives og 
føler sig trygge i relationen med hinanden.

Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for, at samværs
politikken overholdes. Det kan dog nogle gange være 

HVIS DU HAR MISTANKE OM BRUD PÅ  
SAMVÆRSPOLITIKKEN
Hvis du har mistanke om eller oplever over
trædelse af samværspolitikken, skal du straks 
kontakte din kontaktperson på sekretariatet 
eller ringe på telefonnummer +45 35 24 85 42.

Overtrædelse af samværspolitikken kan med
føre advarsel og i nogle tilfælde udelukkelse 
fra Red Barnet Ungdom og underretning til 
relevante myndigheder f.eks. politiet.

 RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - ALLE SKAL FØLE SIG TRYGGE I RED BARNET UNGDOM 

svært at vide præcis, hvordan du får oversat denne til 
dit samvær med andre i Red Barnet Ungdom. Hvis du 
har spørgsmål til samværspolitikken, skal du derfor 
kontakte din kontaktperson på sekretariatet eller ringe 
på telefonnummer: +45 35 24 85 42.
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SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE  
OG BØRN

I Red Barnet Ungdom ønsker vi at beskytte de børn, 
som vi har ansvaret for – og samtidig beskytte frivil
lige mod at blive misforstået i deres handlinger, mis
tænkeliggjort eller udsat for falske anklager. Derfor 
er det vigtigt, at du som frivillig læser følgende om 
samværet mellem frivillige og børn grundigt.

NÅR DU TALER MED BØRN
Som frivillig skal du være opmærksom på:
• at være inkluderende og anerkendende i din 

kommunikation med børn og unge. 

• at være klar og entydig i din kommunikation med 
børn og unge såvel som med forældre og andre 
frivillige. 

• at undlade at tale negativt eller nedsættende om 
børnene, deres familie og de andre frivillige. Har 
du brug for at drøfte noget vedrørende børnene 
eller deres familier med dine medfrivillige, så sørg 
for, at det foregår i et børne– og forældrefrit rum i 
overensstemmelse med din tavshedspligt.  
Se afsnit om tavshedspligt på side 10. 

• at sprogbrug kan misforstås af andre. Ords 
betydning og måden de bliver sagt på, kan have 

en uønsket effekt. Specielt børn kan have vanskeligt 
ved at forstå og forholde sig til f.eks. sarkasme, ironi 
og sort humor. 

• ikke at tale seksualiserende til og med børn og ikke 
at tale seksualiserende om andre i børns nærvær.

SOCIALE MEDIER
Sociale medier er en del af alles hverdag. Når kontak
ten mellem frivillige og børn og børnenes forældre 
foregår digitalt, er der nogle retningslinjer, du skal 
følge for at skabe trygge rammer for dig og børnene.

Som frivillig skal du være opmærksom på:
• at Red Barnet Ungdom anbefaler, at I kommunikerer 

via telefon, sms, email eller Microsoft Teams. 

• at de almindeligt kendte sociale medier som 
Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok m.fl. så 
vidt muligt bør undgås for at beskytte både dit og 
børnenes privatliv. 

• at adskille privatlivet fra frivilliglivet. Derfor skal 
“venskaber” mellem frivillig og børn samt børnenes 
forældre på sociale medier undgås. 

RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE OG BØRN
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• at, hvis det er nødvendigt at kommunikere med 
børn via sociale medier, så opret en separat Red 
Barnet Ungdomkonto, så du har mulighed for at 
adskille dit privatliv fra dit frivilligliv. 

• at alderskravet på mange sociale medier er 13 år. 

• at der ikke uploades billeder af børn fra private 
sociale mediesider, fordi billederne i praksis bliver 
offentligt eje, når de først er delt.

GRÆNSER
Som frivillig skal du være opmærksom på: 
• at det er okay at sige fra over for børn og unge, der 

overskrider dine personlige grænser.  

• at tale med børn og unge om måden, I er sammen 
på. Det reducerer misforståelser og risiko for ube
vidste krænkelser. 

• at når du skal trøste et barn, skal det som udgangs
punkt ske med barnets tarv i fokus. Barnet skal selv 
tage initiativ til både samtalen og eventuel fysisk 
kontakt såsom kram. Har et barn brug for trøst eller 
en fortrolig snak, bør det foregå i passende afstand 
fra andres tilstedeværende, således at de kan se, 
men ikke høre jer. 

• at udvise ydmyghed og respektere familiens regler, 
når du er på besøg i barnets hjem f.eks. for at hente 
eller aflevere barnet. 

• at være tydelig omkring rammerne for din rolle 
som frivillig i aktiviteten over for barnet og familien. 
Hvis du oplever, at barnet eller familien inddrager 
dig i noget, der ikke omhandler din rolle som frivillig 
i  aktiviteten, skal du på en respektfuld og tydelig 
måde sige fra.
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FYSISK SAMVÆR
Som frivillig skal du være opmærksom på:
• at fysisk kontakt i sig selv kan opfattes som 

grænseoverskridende. Vi har alle vores individuelle 
grænser. At sidde på skødet, give knus og at holde 
i hånd kan opfattes anderledes af barnet og andre 
voksne end det, der er hensigten. 

• at du som en naturlig del af samværet med børn 
kan blive nødt til at blokere, gå imellem eller tage 
fat i børn, der udgør en fare for sig selv eller andre. 
Egentlig fastholdelse må kun tages i brug som 
nødværge og som sidste udvej i situationer, hvor 
et barn er til fare for sig selv eller andre. Enhver 
fastholdelse eller magtanvendelse skal indberettes 
til din kontaktperson på sekretariatet. 

• at grænseoverskridende adfærd og overgreb kan 
finde sted børnene imellem. Det er derfor vigtigt, 
at alle aktiviteter og samvær er faciliteret af og 
overværes af frivillige. 

• at du som udgangspunkt ikke må være alene med 
børn i en aktivitet. Dette gælder ikke de éntilén 
aktiviteter, hvor det med forældrenes eller værgens 
samtykke gør det muligt at se bort fra dette princip. 
Hvis det er tilfældet, skal du følge de regler for 
samvær, som er beskrevet i særreglerne for netop 
den aktivitet, du er frivillig i. Se side 12 for afsnittet 
om særregler. 

• at hvis du skal være alene med et barn i transport 
til og fra en aktivitet, kræver det en forælders eller 
værges samtykke. 

• at du skal undgå, at der er lukkede eller låste døre, 
når du er sammen med børn eller unge. En lukket 

eller låst dør kan føre til rygter om, at der fore
går noget forkert bag døren, selvom det ikke er 
tilfældet. 

• at hvis et barn har brug for hjælp til at gå på toilettet 
eller i bad, skal der så vidt muligt være mindst to 
frivillige til stede. 

• at hvis der overnattes til et arrangement, skal 
sovesituationen være tryg for alle. Derfor skal der 
både være mulighed for en kønsopdelt sovesituati
on, mens børn, der har en nonbinær kønsforståelse, 
altid skal føle sig inkluderet og respekteret, når der 
skal fordeles sovepladser. 

• at du ikke må indtage alkohol, når du er sammen 
med børnene, også selvom børnene er lagt i seng på 
f.eks. en koloni. 

PRIVATLIV
Som frivillig skal du være opmærksom på:
• at vise hensyn til og respektere barnets privatliv. 

Vær særligt opmærksom på dette i forbindelse med 
omklædningssituationer og ved toiletbesøg. 

• at medmindre det er nødvendigt på grund af 
aktiviteten, bør du ikke udlevere dine private 
kontaktoplysninger til børn og deres familier. Hvis 
du udveksler private telefonnumre og andre kon
taktoplysninger, skal det aftales med forældrene, 
hvordan og hvornår du kommunikerer med barnet. 

• at du skal undgå at omgås børnene og de unge uden 
for aktivitetens rammer. Skulle du møde børnene 
eller forældrene uden for Red Barnet Ungdoms regi 
så afvent, om de hilser på dig først.

 RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE OG BØRN
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BØRNEATTESTER

Før du kan starte som frivillig i Red Barnet Ungdom, 
afkræves samtykke til indhentning af en børneattest 
hos Rigspolitiet. Børneattester indeholder oplysninger 
om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle 
krænkelser af børn under 15 år. Børneattesten skal 
fremstå uden overtrædelser, før du kan være frivillig i 
Red Barnet Ungdom. 

FORÆLDRESAMTYKKE 
Der skal indhentes og opbevares skriftligt samtykke 
fra forældre eller værge til børn under 16 år, hvis: 
• samværet foregår på tomandshånd. 

• der tages billeder og videoer, som Red Barnet 
Ungdom efterfølgende bruger til offentlig markeds
føring og anden intern og ekstern kommunikation. 
 

• børn og frivillige foretager aktiviteter ude af huset.

TAVSHEDSPLIGT 
Alle frivillige skal overholde den generelle  
tavshedspligt,
• Der må ikke videregives personlige oplysninger om 

børnene og deres familier til uvedkommende. 

Tavshedspligten ophører i fire tilfælde:
• Ved nødvendig sparring omkring barnet og dets 

familie inden for frivilliggruppen. Projektlederen eller 
den nærmeste kontaktperson skal altid inddrages.  

• Ved samtykke til at dele personoplysninger fra den 
person, det omhandler. 

• Ved afværgepligt. Altså hvis du får oplysninger, der 
kan være med til at forhindre en alvorlig forbrydelse 
som drab, vold eller anden alvorlig kriminalitet.

• Ved underretningspligten: Hvis der opstår bekym
ring for et barns mistrivsel eller mistanke om vold 
eller overgreb.

Serviceloven §154:
Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung 
under 18 år fra forældres eller andre opdragers 
side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende 
behandling eller lever under forhold, der brin
ger dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt 
til at underrette kommunen.

UNDERRETNINGSPLIGT
Som frivillig har du, som alle andre borgere i samfun
det, pligt til at underrette relevante myndigheder, hvis 
du får mistanke om, at et barn lever i mistrivsel eller 
udsættes for vanrøgt, vold eller overgreb. 

Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn lever 
i mistrivsel eller udsættes for vanrøgt, vold eller 
overgreb, skal du straks tage kontakt til Red Barnet 
Ungdoms sekretariat, som vil hjælpe dig med:

• at vurdere, hvorvidt der skal laves en underretning. 

• at håndtere situationen i forhold til barnet og fami
lien. Det skal dog understreges, at forældre ikke må 
informeres, hvis mistanken handler om vold eller 
overgreb er rettet mod forældrene.

RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE OG BØRN
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BILLEDTILLADELSE 
Når et barn er under 16 år, skal en forælder eller værge
underskrive en officiel billedtilladelse fra Red Barnet 
Ungdom, før der må tages eller bruges billeder eller 
video af barnet.

Som frivillig skal du være opmærksom på:
• at når forældre eller værger underskriver billed

tilladelsen, gives der samtykke til, at Red Barnet 
Ungdom må bruge billeder, videooptagelser, lydklip 

og citater, hvor barnet indgår i Red Barnet Ungdoms 
kommunikation, fra den dato, hvor tilladelsen er 
givet. Billeder af børn må aldrig deles uden om Red 
Barnet Ungdom som f.eks. på frivilliges private 
profiler på sociale medier. 

• at billedtilladelsen giver lov til, at du må tage billeder 
af barnet, når I laver aktiviteter sammen og dele dem 
med forældrene privat f.eks. via email, sms eller 
lignende. 
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Samværspolitikken omhandler regler og retnings
linjer for alle aktiviteter. Det er som udgangspunkt 
ikke tilladt at være alene med et barn i en frivillig 
social aktivitet. Der er dog nogle udvalgte projekter, 
hvor det er tilladt at være alene med et barn, hvis en 
forælder eller værgen til barnet har givet skriftligt 
samtykke hertil. Denne éntilénrelation mellem 
den frivillige og barnet er som udgangspunkt positiv 
og givende for barnet og familien. Som frivillig er det 
dog vigtigt at være opmærksom på den sårbarhed, 
som relationen også indebærer. Nedenfor er oplistet 
særregler for de udvalgte projekter med henblik på 
at forebygge overgreb og krænkelser samt undgå 
misforståelser.

SÆRREGLER FOR LEKTIEVENNER  OG BARNETS VEN
Som frivillig i Lektievenner og Barnets Ven skal du 
være særligt opmærksom på:
• at du som frivillig i en éntilénrelation kan være 

alene med et barn, hvis forældrene eller værgen 
giver samtykke. 

• grænsen mellem den private og frivillige relati
on. Red Barnet Ungdoms éntilénindsatser er 
frivillige indsatser og ikke private relationer. Undgå 
derfor at ses privat med barnet uden for projektets 

SÆRREGLER FOR SAMVÆR  
I UDVALGTE AKTIVITETER

rammer udover ved evt. særlige begivenheder 
såsom fødselsdage, som aftales med forældrene 
under forudsætningen af, at begge parter har lyst. 
Husk, at det er okay for både dig, barn og forældre 
at takke nej. 

• at hvis du oplever, at barnet eller familien inddrager 
dig i noget, der ikke omhandler din rolle som frivillig, 
skal du på en respektfuld måde sige fra og være ty
delig omkring dette. Dette kunne f.eks. være, hvis du 
bliver bedt om at håndtere sager med kommunen, 
være sammen med barnets søskende eller generelt 
agere aflastning for familien. Hvis du oplever, at 
familien beder dig om ovenstående, så kontakt din 
kontaktperson eller den sekretariatsmedarbejder, 
der er tilknyttet dit projekt. 

• at du kan minimere alenetid med barnet, ved at I 
opholder jer i det offentlige rum.  

• at udvise ydmyghed og respektere familiens regler, 
hvis samværet foregår i familiens hjem. 

• altid at aftale med en forælder på forhånd, hvis I 
opholder jer i dit eget hjem. Besøget skal være en 
afgrænset aktivitet, der foregår i dagtimerne. 

RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - SÆRREGLER FOR SAMVÆR I UDVALGTE AKTIVITETER
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• at det ikke er tilladt at overnatte med barnet. Dog 
er det tilladt at overnatte med grupper af børn og 
frivillige, hvis det er en del af et arrangement ar
rangeret af Red Barnet Ungdom, hvor flere børn og 
frivillige deltager og overnatter sammen. I så fald vil 
dette naturligvis også kræve forældersamtykke. 

SÆRREGLER FOR VENSKABSGRUPPER
Som frivillig i en Venskabsgruppe skal du være særlig
opmærksom på:
• at i forbindelse med transport til og fra en aktivitet 

kan det ske, at du er alene med et barn. Forud
sætningen for at være alene med et barn under 
transport er en underskrevet samtykkeerklæring 
fra en forælder eller værge.

SÆRREGLER FOR KOLONIER
Som frivillig på en koloni skal du være særlig 
opmærksom på:
• at du ikke må være alene med børnene. Dette 

gælder også i sovesituationer.  

• at det er vigtigt at tage hensyn til hinanden som 
frivillige, f.eks. ved at I skiftes til at sove sammen 
med børnene i grupper.

SÆRREGLER FOR ONLINE SAMVÆR
Som frivillig i en online aktivitet skal du være særligt 
opmærksom på:
• at tale med børnene om, hvordan I er sammen 

online. F.eks. bør I aftale, hvilke tidspunkter I ringer 
sammen og bestemme jer for, hvilke medier I bru
ger. Vi anbefaler, at I bruger Microsoft Teams. 

• at starte hvert møde med at tale om digital sikker
hed. Spørg børnene, om der er sket noget siden 
sidst, og om deltagerne er søde ved hinanden.

• at have overblik over, hvem du inviterer ind i en 
gruppe, så der ikke kommer uvedkommende 
deltagere. 

• at alle deltager med kamera på fra aktivitetens start, 
så du er sikker på, at du kender alle deltagerne. 

• at du kan oprette en særlig Red Barnet Ung
dom-profil på sociale medier, som du kun benytter 
til dit frivillige arbejde. 

• ikke at blive venner med børnene på sociale medier, 
hvor du får adgang til børnenes opslag, billeder m.m. 
og de til dine.  

• ikke at tage screenshots eller billeder af børnene, og 
ikke at dele billeder af børnene med andre. Der må 
kun tages screenshots af børnene, hvis der er ind
hentet en billedtilladelse på dem, og screenshottet 
bliver brugt af Red Barnet Ungdom. Derudover bør 
du nævne, at børnene i aktiviteten heller ikke må 
tage billeder eller screenshots af hinanden eller dele 
billeder fra aktiviteten på deres private profiler. 

• at hvis nogle børn siger eller skriver ting, der er 
meget personlige uden at tænke over det, og andre 
er på linjen, tag da evt. barnet med over i en éntil
énfunktion, og tal om det der i stedet.  

• at også online, kan du som frivillig få fortrolig viden 
om barnet, barnets familie m.m. Hvis der opstår 
bekymring, eller hvis du er i tvivl, om der er noget at 
være bekymret for, skal du kontakte sekretariatet, 
som vil hjælpe dig med at håndtere situationen.

 RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK  - SÆRREGLER FOR SAMVÆR I UDVALGTE AKTIVITETER
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I Red Barnet Ungdom ønsker vi, at du som frivillig har 
en tryg og god relation til dine medfrivillige, for at I 
sammen kan skabe de bedst mulige aktiviteter og 
rammer for børnene. Hvis du oplever, at frivillige i Red 
Barnet Ungdom udnytter deres position, alder eller 
erfaring til at presse eller udnytte andre frivillige, skal 
du straks kontakte sekretariatet. I det tilfælde at du 
selv har været udsat for grænseoverskridende adfærd, 
opfordrer vi til, at du kontakter sekretariatet.

FRIVILLIGES PERSONLIGE GRÆNSER  
SKAL OVERHOLDES
Alle frivillige uanset køn, seksuel orientering, etnicitet, 
religion osv. skal føle sig velkomne i Red Barnet Ung
dom. Derfor tager vi afstand til racisme, homofobi og 
diskrimination på baggrund af handikap, køn, religiøs 
observans m.m.

• Det er vigtigt, at alle frivillige føler sig trygge i 
Red Barnet Ungdom. Derfor tolererer Red Barnet 
 Ungdom ikke mobning mellem frivillige. Hvis du 

oplever mobning i frivilliggruppen, skal du tage 
kontakt til din nærmeste frivillige leder eller din 
kontaktperson på sekretariatet. 

• Hvis du eller dine medfrivillige oplever situationer 
eller relationer, som overskrider personlige grænser, 
er det vigtigt, at I drøfter det i frivilliggruppen eller 
mellem de relevante parter. 

• Alle frivillige har tavshedspligt ved deling af person
lige historier eller oplevelser i frivillige fora, som når I 
mødes til fælles temaaftener eller i de respektive ak
tivitetsgrupper. Du skal som frivillig trygt kunne dele 
dine oplevelser og bekymringer med dine medfrivil
lige, uden de bliver fortalt videre til uvedkommende. 
Særligt hvis det omhandler oplevelser, der er sket 
inden for aktivitetens rammer. 

• Det er vigtigt, at I i jeres frivilliggruppe drøfter per
sonlige grænser i relationen til hinanden og børnene 
i aktiviteterne, så alle kan føle sig trygge.

SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE

 RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK - SAMVÆR MELLEM FRIVILLIGE
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Vi er alle rollemodeller  også i relationen 
til vores medfrivillige:
• Vi skal være gode rollemodeller over for vores med

frivillige ved at bakke op om frivilliggruppens initia
tiver. Det betyder, at vi har et ansvar for at prioritere 
sociale eller faglige arrangementer i aktiviteten eller 
lokalforeningen. 

• Vi har som frivillige et ansvar for, at vores medfri
villiges idéer og initiativer bliver lyttet til og taget 
alvorligt.

Vi er alle ansvarlige for at skabe gode 
rammer for aktiviteten.
• Vi har som frivillige et ansvar for at efterleve de 

forpligtelser, vi har sagt ja til i det frivillige arbejde. 
Sene afbud kan medføre aflyste aktiviteter, som går 
ud over børnene og dine medfrivillige. 

• Som frivillig skal du være fleksibel i tilfælde af 
sygdom i frivilliggruppen og ligeledes melde ud i 
god tid, hvis du er forhindret i at møde op. Disse 
forventninger er vigtige, så vi kan respektere 

hinandens tid. Disse forpligtelser skaber møde
stabilitet, hvilket sætter gode rammer for en 
dynamisk frivilliggruppe. 

• Alle kan opleve svære eller pressede perioder, hvor 
man ikke kan deltage i de frivillige aktiviteter. Hvis 
du af den ene eller anden årsag i en periode ikke 
er tilgængelig fysisk eller digitalt, er det vigtigt at 
informere din nærmeste frivillige leder eller din 
kontaktperson på sekretariatet. 

• For at sikre, at alle frivillige, der ønsker at blive 
inddraget, bliver inddraget i beslutningsprocesser, 
som vedrører aktiviteten eller det fællesskab, de 
er en del af, er det meget vigtigt, at du som frivillig 
deltager aktivt i møder og andre arrangementer.  

SOCIALT SAMVÆR I RED BARNET UNGDOM
• Er du med til at arrangere arrangementer med 

forplejning, har du et ansvar for, at der bliver taget 
hensyn til vegetarer, veganere og allergikere samt 
kosthensyn forbundet med religion.  

• Der skal ved arrangementer eller aktiviteter tages 
hensyn til frivillige med fysiske eller sproglige 
udfordringer, og frivilliges kulturelle baggrund skal 
imødekommes med respekt. Det skal derudover 
være tydeligt i invitationer til arrangementer, hvem 
de frivillige skal tage kontakt til, hvis de har nogle 
særlige behov, der skal imødekommes. 

• Der må gerne serveres alkohol til sociale arrange
menter i organisationen. Der skal dog altid tages 
hensyn til personer, der af forskellige årsager ikke 
ønsker at indtage alkohol eller deltage ved arrange
menter, hvor der serveres alkohol. Der serveres og 

Tavshedspligt
Alle frivillige har tavshedspligt. Tavshedspligten 
er dog ikke absolut. Du har pligt til at viderefor
midle personlige oplysninger til sekretariatet, når 
det er relevant. Det kan f.eks. være, hvis du får 
viden om frivillige, der på nogen måde udsætter 
børn eller andre frivillige for fare, eller hvis du 
hører om frivillige, der i regi af deres frivillige 
arbejde bryder dansk lovgivning eller Red Barnet 
Ungdoms Samværspolitik.
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drikkes ikke alkohol under faglige arrangementer 
(uddannelsesdage, temaaftener, aktivitetsmøder, 
generalforsamlinger osv.) Alkohol er forbeholdt 
det sociale samvær efter sådanne arrangementer 
og aktiviteter. Derudover skal der altid tilbydes et 
ikkealkoholisk alternativ.  

• Til sociale arrangementer skal aktiviteter og lege 
altid være ikkealkoholbaserede, så ingen eksklude
res fra fællesskabet. 

• Overnattes der til sociale arrangementer i Red 
Barnet Ungdom skal sovesituationen være tryg for 
alle. Derfor skal der være mulighed for kønsopdelte 
sovepladser, mens dem der har en nonbinær køns
forståelse, altid skal føle sig inkluderet og respekte
ret ved fordeling af sovepladser. Som udgangspunkt 
arrangeres der altid overnatning, hvor flere frivillige 
sover i samme lokale. Der skal dog tages højde for, 
at der kan være særlige omstændigheder, der gør, 
at nogle frivillige skal have mulighed for at sove i 
enkeltværelser. 

• Vi skal alle være bevidste om at være inkluderende 
i samværet med andre frivillige, således der ikke 
skabes et lukket internt miljø, som kan opfattes 
ekskluderende. 

KØNSLIG OMGANG MELLEM FRIVILLIGE PÅ 
TILLIDSPOSTER OG ANDRE FRIVILLIGE
Når frivillige med ledende funktioner eller tillidsposter i 
Red Barnet Ungdom har en seksuel relation med andre 
frivillige, kan der være fare for, at der sker en bevidst 
eller ubevidst udnyttelse af et magtforhold. At dette er 
tilfældet, er dog på ingen måde en selvfølge, da disse 

relationer sagtens kan være ligeværdige og uproblema
tiske. I Red Barnet Ungdom stoler vi på vores ledende 
og tillidsvalgte frivillige, samt på deres dømmekraft. 
Derfor forbyder vi ikke denne slags relationer. Vi 
forventer dog, at vores ledende og tillidsvalgte frivillige 
er bevidste om denne tillid, og at de derfor udviser 
modenhed og tager ansvar, når de indgår i seksuelle 
relationer med andre frivillige i Red Barnet Ungdom. Du 
skal dog være opmærksom på, at der er særlig lovgiv
ning gældende, hvis der er tale om relationer mellem en 
voksen og en ung mellem 15 og 18 år. Se nedenstående.

Seksuelt samvær mellem frivillige:  
Folkeskolelærerparagraffen  
(som straffelovens § 223 populært omtales)

Jf. Folkeskolelærerparagraffen er det ulovligt at 
have samleje eller anden kønslig omgang med 
unge under 18 år, der er betroet én “til opdragel
se”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft 
misbrug af alder og erfaring.

Straffelovens regler betyder, at selv om den sek
suelle lavalder i Danmark er 15 år, er det fortsat 
strafbart at have samleje med en person under 18 
år, som er betroet en til opdragelse. I Red Barnet 
Ungdom betyder det, at frivillige med ledende 
funktioner og medarbejdere ikke må have sek
suelt samleje med unge Red Barnet Ungdomfri
villige under 18 år i foreningsregi (f.eks. ved 
sammenkomster eller events i regi af Red Barnet 
Ungdom)  også selvom de er fyldt 15 år.
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DIGITALT SAMVÆR I RED BARNET UNGDOM
• Der skal altid indhentes samtykke ved deling af bil

leder af deltagere og frivillige på de sociale medier. 
Det kan ske via mundtlig godkendelse ved starten 
af et arrangement eller som et punkt i en invitation. 
Tages der billeder af unge under 16, skal der indhen
tes en skriftligt billedtilladelse hos en forælder eller 
værge inden billederne bruges. Du har altid ret til at 
kræve et billede af dig fjernet. 

• Hvis en frivillig ikke er aktiv på et socialt medie, skal 
der tages hensyn til dette. Der skal bruges digitale 
platforme, som er tilgængelige for alle i frivilliggrup
pen (f.eks. kommunikation via email eller jeres 
team i Microsoft Teams).

KOMMUNIKATION I FRIVILLIGGRUPPEN
• Mange frivilliggrupper benytter sociale medier, når 

de kommunikerer internt. Det er vigtigt, at I forvent
ningsafstemmer og taler om, hvordan I som frivillige 

i en gruppe bedst kommunikerer og bruger disse 
medier. Tænk over, hvad et „like“ betyder. Tal f.eks. 
om, om I skal tilkendegive, at I har set en besked, 
og hvor ofte forventes det, at I besvarer mails og 
beskeder. Det anbefales, at frivilliggrupperne bruger 
telefon, sms, email eller Microsoft Teams til at 
kommunikere. 

• I kommunikationen med dine medfrivillige er det 
vigtigt at være bevidst om at kommunikere tydeligt, 
så der ikke sker misforståelser. 

• Kommunikationen i frivilliggruppen bør holdes i en 
god og ordentlig tone uden personangreb, ned
ladende kommentarer eller andet, der kan være 
med til at skabe en dårlig stemning i gruppen. Hvis 
du mener, at en anden frivillig har sagt eller gjort 
noget, du er uenig i, bør du som udgangspunkt tage 
samtalen éntilén med den pågældende og sørge 
for en anerkendende og konstruktiv dialog. 
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ALLE SKAL FØLE SIG TRYGGE  
I RED BARNET UNGDOM

I Red Barnet Ungdom skaber vi ikke kun relationer 
mellem frivillige og børn, men også frivillige imellem. 
Derfor skal vi have en sund kultur og et godt for
eningsfællesskab i vores organisation, hvor frivillige 
og børn trives og føler sig trygge i relationen med 
hinanden. 
Som frivillig i Red Barnet Ungdom er det vigtigt, at du 
kender Red Barnet Ungdoms samværspolitik og følger 
de gældende retningslinjer. 

RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK
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