
Red Barnet Ungdoms Samværspolitik 
 

Red Barnet Ungdom arbejder ud fra FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Ifølge 

Børnekonventionen har alle børn og unge ret til blive beskyttet mod vold, misbrug og udnyttelse. 

Formålet med samværspolitikken er at sikre, at børns rettigheder overholdes, når de deltager i Red Barnet 

Ungdoms forskellige aktiviteter. 

I Red Barnet Ungdoms aktiviteter opbygges nære og sociale relationer mellem frivillige og børn og unge. 

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. 

Samværspolitikken skal være med til at beskytte de børn, som Red Barnet Ungdom har ansvaret for – og 

samtidig beskytte de frivillige mod at blive misforstået i deres handlinger, mistænkeliggjort eller udsat for 

falske anklager. 

 

Grænser skal respekteres 

Personlige grænser hos børn og unge skal respekteres i alle Red Barnet Ungdoms aktiviteter. 

Som frivillig skal du være opmærksom på: 

• at din kommunikation med børn og unge er inkluderende og anerkende. 

• at det er ok sige fra over for børn og unge, som overskrider dine egne personlige grænser. 

• at verbale udtryk kan tolkes vidt forskelligt af børn og frivillige. Ordenes betydning og måden, de bliver 

sagt på, kan have en uønsket effekt. Specielt børn har vanskeligt ved at forstå og forholde sig til 

sarkasme, ironi, sort humor og indforståede bemærkninger. Disse udtryksformer kan blive opfattet som 

mobning. Vær derfor opmærksom på sprog, som kan misforståes af andre. Generelt gælder det, at du 

skal være klar og entydig i din kommunikation med børn og unge. 

• at fysisk kontakt i sig selv kan opfattes som grænseoverskridende, da vi alle har vores individuelle 

grænser; at sidde på skødet, knus og at holde i hånd kan opfattes anderledes af barnet og andre voksne 

end det, der var hensigten. 

• at børn og unge kan begå overgreb mod hinanden og at der skal tages forholdsregler mod dette, når de 

frivillige aktiviteter tilrettelægges. 

• at det er helt i orden, at man som frivillig får opbrugt sin tålmodighed i arbejdet med børn og unge. Når 

man som frivillig mærker dette, skal man være ærlig over for sig selv og sine medfrivillige, så man kan 

få frustrationer bearbejdet i et børnefrit rum. 

Som frivillig skal du undgå: 

• at udlevere dit private telefonnummer, adresse eller e-mail til børnene eller deres forældre eller at 

blive ’ven’ med dem på de sociale medier. 

• at omgås børnene og de unge uden for aktivitetens rammer. Skulle man møde børnene eller 

forældrene uden for Red Barnet Ungdoms regi, så afvent om barnet eller den voksne hilser på dig først. 

• at være alene med børn eller unge. Det hænder, at man som frivillig har en fortrolig samtale med et 

barn i aktiviteten. I sådanne tilfælde bør det foregå i passende afstand fra de andre tilstedeværende, 

således at de kan se, men ikke høre jer. 

• at der er låste døre, når du er sammen med børn eller unge. En lukket eller låst dør kan føre til rygter 

om, at der foregår noget forkert bag døren, selv om det ikke er tilfældet. 



Som frivillig skal du tilstræbe: 

• at diskutere omgangsformer med dine medfrivillige og børn og unge. Åbenhed om måden, I er sammen 

på, reducerer misforståelser og risikoen for ubevidste overgreb eller krænkelser 

• at anvende og tage stilling til denne folder. Derved er du allerede i gang med at forebygge overgreb og 

krænkelser på børn og unge i Red Barnet Ungdom. 

Færdselsregler på de sociale medier: 

Sociale medier er en del af alles hverdag. Derfor er det naturligt, at fællesskaber i Red Barnet Ungdoms 

aktiviteter også foregår online. I den forbindelse er der en række ting at være opmærksom på: 

• At der ikke uploades billeder af andre på de sociale medier, fordi billederne bliver offentligt eje, når de 

først er delt. 

• Alderskrav for brug af de sociale medier – f.eks. er alderskravet 13 år på Facebook 

• At ’aktivitets-grupper’ skal være lukkede for uvedkommende 

 

Børne-attester 

Frivillige 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.  

 

Forældre-samtykke 

Der skal indhentes og opbevares skriftligt samtykke fra forældre til børn under 15 år, hvis: 

• samværet foregår på tomandshånd i ikke-offentlige rum. 

• der tages fotos, som efterfølgende skal offentliggøres. 

• børn og frivillige foretager aktiviteter ud af huset 

 

Tavshedspligt for frivillige i Red Barnet Ungdom 

Som frivillig i Red Barnet Ungdoms kan der opstå situationer, hvor børn og unge taler om personlige 

forhold. Når sådanne situationer opstår, ønsker vi at møde børnene og de unge med respekt og loyalitet, så 

de ikke oplever, at deres tillid og åbenhed misbruges. I Red Barnet Ungdom arbejder vi ud fra en selvpålagt 

tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive private eller personlige oplysninger om børnene, de 

unge eller deres familier til uvedkommende. 

 

Underretningspligt for frivillige i Red Barnet Ungdom 

Som frivillig har du pligt til at reagere over for overgreb i Red Barnet Ungdom-regi. Desuden har alle voksne 

i samfundet underretningspligt til de sociale myndigheder, hvis de får viden eller mistanke om, at et barn er 

udsat for vold, overgreb eller vanrøgt. 

I den Sociale Servicelov er den generelle underretningspligt beskrevet således: 



• ”Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side 

udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller som lever under forhold, der bringer 

dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. 

 

Det betyder mere konkret, at hvis du får mistanke om overgreb i hjemmet, ophører din tavshedspligt, og du 

har pligt til at underrette kommunen. 

 

Hvad skal du gøre, hvis du får kendskab til overgreb? 

Hvis du får viden eller mistanke om et overgreb, skal du som det første tage kontakt til  Red Barnet 

Ungdoms sekretariat, som vil hjælpe dig med at håndtere situationen. Som frivillig skal du ikke stå alene 

med ansvaret for en evt. underretning. Sekretariatet vil typisk bede dig om at: 

• nedskrive dine observationer (tegn på overgreb på et barn eller en ung) eller dit kendskab til et 

overgreb på et barn eller en ung. 

• angive barnets eller den unges fulde navn og adresse, hvis det er muligt. 

 

Sekretariatet vil i samråd med dig og dine medfrivillige aftale, hvad der skal gøres. Det indebærer typisk: 

• at I sammen diskuterer, hvilken betydning situationen har for det fremtidige frivillige arbejde med 

barnet. 

• at I sammen diskuterer, om emnet skal tages op med barnet og dennes familie. 

• at sekretariatet tager sagen op med den relevante kommune og forestår underretning. 

 

Hvad er overgreb på børn og unge? 

Fælles for alle former for overgreb er, at personlige grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan 

være tale om fire typer af overgreb: 

• Fysiske overgreb er handlinger, hvor børn eller unge lider fysisk overlast. Det kan ske i form af slag, 

spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse eller anden påføring af kropslige skader.  

• Psykiske overgreb er handlinger såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og 

nedværdigende behandling.  

• Seksuelle overgreb kan ske ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse.  

• Vanrøgt er manglende handlinger og forsømmelse i omsorgen for og plejen af børn og unge. 

Eksempelvis er det vanrøgt, hvis børn eller unge afholdes fra mad og drikke, rent tøj og adgang til 

uddannelse og sundhedsvæsenet. 

 

Her kan du få hjælp 

Red Barnet Ungdom har telefonnummer 35 24 85 42 – Sekretariatet står altid til rådighed for frivillige, 

der har viden eller mistanke om overgreb mod børn! 

 


