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Samværspolitik for børne- og ungdomsmedarbejdere  
i KirkeCenter Livets Kilde 
 
For at forebygge misbrug af børn eller uberettiget anklage af børne- og ungdomsmedarbejdere 
foreligger denne samværspolitik, der giver retningslinier til beskyttelse af både børn og børne- 
og ungdomsmedarbejdere i Livets Kilde.  
Retningslinierne skal læses og overholdes af hver børne- og ungdomsmedarbejder i Livets 
Kilde. 
Endvidere underskriver hver børne- og ungdomsmedarbejder i Livets Kilde en samtykke-
erklæring til brug ved indhentelse af oplysninger i det centrale kriminalregister til en såkaldt 
'børneattest'. Oplysningerne er beskyttet af registerloven.  
 
Fakta  
Man regner med, at ca. 10 % af alle børn bliver udsat for misbrug af større eller mindre grad. 
Bliver et barn udsat for misbrug, som f.eks. seksuelle overgreb, krænkelser eller vold, er det et 
af de største tillidsbrud et barn kan opleve. 
Det er strafbart at have nogen form for seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis 
man har status som underviser, opdrager eller har en overlegenhed i kraft af alder og status.  
Det vil sige, den position som en børne- eller ungdomsmedarbejder i Livets Kilde har i forhold til 
børn og unge som kommer i én af vores klubber. 
 
Almindelige forholdsregler i omgangen med børn og unge 
Vi ønsker at bevare et naturlig og afslappet forhold til børn og unge, som alle trives ved og har 
det godt med. Vi ønsker at alle børn og unge bliver mødt med kærlighed og respekt.  
 
kærlighed: alle føler sig velkomne og elsket, og der er plads til knus og kram.  
respekt: det enkelte barns eller unges grænser bliver respekteret, og vi forsøger ikke at 
overskride dem. Mennesker er forskellige, og deres grænser er anderledes.  
Nogle holder af at få knus og små kærtegn, mens andre ikke føler sig trygge ved denne nærhed.  
 
Hovedreglen i omgangen med børn og unge  
Lad alt det du foretager dig blandt børn og unge ske åbenlyst og være gennem-
skueligt. Du bør altid tilstræbe, at du ikke er alene med et barn eller en unge. 
 
Dette gælder blandt andet: 
- ved samtale, forbøn e.l. (Sæt jer et sted, hvor andre kan se jer, f.eks. i et hjørne af det rum      
hvor de andre befinder sig i) 
- ved toiletbesøg (lås dig ikke inde på toilettet med barnet, men stå udenfor eller hold døren  
åben eller på klem) 
- i bilen (kør ikke nogen hjemme, uden at der er andre tilstede) 
 
Befinder du dig i en situation, hvor du pludselig er alene med et barn eller en unge, så kom ud af 
den så hurtigt som muligt, men gør det på en naturlig og afslappet måde. 
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Hovedreglen beskytter børn og unge for misbrug, og samtidig beskyttes du, da ingen kan 
anklage dig for noget, der ikke er sket. For hvis du aldrig er alene med et barn eller en unge, vil 
du altid have vidner på det, du har foretaget dig. 
 
Øvrige forholdsregler i omgangen med børn og unge 
- ved omklædningssituationer: 
Der skal være medarbejdere af begge køn tilstede, så børnene ikke er overladt til sig selv i 
omklædningsrummet (f.eks. ved svømmehalsbesøg). 
 
- på lejr: 
Der skal være medarbejdere af begge køn tilstede 
Piger og drenge sover adskilt 
Medarbejdere putter børn for åben dør 
Pigemedarbejdere siger godnat og vækker pigerne, drengemedarbejdere tager sig tilsvarende  
af drengene.  
 
- ved hjemmebesøg: 
Hvis du inviterer klubbens børn eller unge hjemme i dit hus, skal der altid være flere 
medarbejdere tilstede. Inviter ikke et barn med hjem uden at der er andre tilstede. 
 
- ved ungdomsaktiviteter: 
Som ungdomsmedarbejder bør du tilstræbe kun at føre personlige samtaler og forbøn med unge 
af din egen køn. Ved ungdomsaktiviteter skal der således være medarbejdere af begge køn 
tilstede. Denne regel forebygger at unge forelsker sig i deres ledere. 
 
Du kan altid komme i situationer hvor du er i tvivl om hvad du skal gøre - kontakt i så fæld 
lederen af dit klubarbejde. 
 
Regler vedrørende tilfælde af overgreb/krænkelser/mistænkelig adfærd 
'Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende 
behandling eller leder under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til 
at underrette kommunalbestyrelsen, som i praksis er socialforvaltningen i den kommune, hvor 
barnet bor.'  § 36 i den sociale servicelov. 
 
Hvis du i dit børne- eller ungdomsarbejde oplever at et barn eller en unge signalerer eller 
fortæller om overgreb/misbrug, må du aldrig love barnet tavshed! Har et barn eller en unge 
betroet sig til dig om sådanne alvorlige ting, skal du kontakte lederen af dit klubarbejde. Ud over 
lederen bør du ikke dele din viden med andre, da det vil være et stort tillidsbrud. Det er lederens 
ansvar at handle, ved at tage stilling til om den generelle underretningspligt til de sociale 
myndigheder skal sættes i værk. 
 
Du skal ligeledes underrette din leder hvis 
- en børne- eller ungdomsmedarbejder har mistænkelig adfærd overfor et eller flere børn. 
Lederen tager stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere 
de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Tal ikke med andre end din leder om det. 
-  børn krænker andre børn verbalt, psykisk eller fysisk. Stop det med det samme og underret 
derefter lederen af dit klubarbejde.  



 

ESBJERG Ådalsparken 33 ‐ 6710 Esbjerg V ‐ tlf. 75 12 15 27 :: VARDE Ndr. Boulevard 112 ‐ 6800 Varde ‐ tlf. 75 21 10 25 :: www.kirkecenter.nu 
 

Lederen tager stilling til om forældre, relevante myndigheder eller andre instanser skal 
kontaktes. 
 
Hvis du oplever at lederen af dit klubarbejde har mistænkelig adfærd, henvender du dig til 
menighedens ledelse, som tager stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tager aktion 
og evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Tal ikke med andre end 
menighedens ledelse om det. 
 
I alle tilfælde er vi frivillige børne- og ungdomsarbejdere og -ledere, hverken politi eller 
professionelle behandlere, hvorfor vi ønsker at professionelle instanser tager sig af opklaring og 
opfølgning. 
 
Du kan altid komme i situationer hvor du er i tvivl om hvad du skal gøre - kontakt i så fæld 
lederen af dit klubarbejde. 
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