KFUM spejderne i Auning
Samværsregler
Overnatninger:
Som udgangspunkt sover man sammen i grupper. Skulle der opstå en situation, der kræver at man sover anderledes, er det væsentligt at man
er flere ledere om at aftale en anden sovesituation end den planlagte.

Intimsfære:
Vi stræber efter, at børnene skal kunne klare mest muligt selv. Ledere træder
til ved behov. Hvis intimsfæren brydes aftales dette med en anden leder.

Fotografering:
Man må gerne tage billeder. Badebilleder er gruppebilleder. Billeder af
gruppens aktiviteter postes på gruppens Facebook-gruppe. Der tages ikke nøgenbilleder.

Omgangstone:
Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal således tale pænt om og til hinanden
uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger.
Det er altid spejderen, der anmoder om venskab på de sociale medier med en leder.

Rygning:
Rygning foregår altid udendørs og aldrig i børnenes nærvær. Dette betyder, at der ikke ryges i gruppens telte eller samlingspavilloner på lejr
eller hvor børn og unge opholder sig. Efter børnenes sengetid er rygning dog tilladt ved bålstedet. Skoder skal altid opsamles. Rygning foregår i
pauser i programmet, og ledere forlader ikke en lederopgave for at ryge med mindre andet er aftalt. Steder for rygning aftales mellem
ledere/voksne, og disse aftaler skal følges. På gruppens egen grund foregår rygning ved hyttens østvendte gavl.
I tilfælde af rygere mellem 16-18 år kræves der en skriftlig tilladelse fra hjemmet. Det er ikke tilladt at ryge i grupperegi, hvis man er under 16
år. Overskrides reglerne sendes gruppemedlemmer under 18 år hjem på en tænkepause.
E-cigaretter, snus ol. didestilles med rygning.

Rusmidler:
Ledere, assistenter eller hjælpere drikker ikke alkohol foran eller med børn og unge under 16 år. Skal børn og unge mellem 16 – 18 have lov til
at nyde alkohol kræves en skriftlig tilladelse fra hjemmet.
En undtagelse kan være ved særlige lejligheder, som ikke er et spejderarrangement med deltagende børn – det kunne være familieaftener for
ledere ol.
Ingen deltagere i spejderarrangementer – med eller uden uniform – må være beruset. Korpsets bestemmelser nr. 9, stk. 5.
Brug af euforiserende stoffer er forbudt. Dette medfører øjeblikkelig hjemsendelse fra aktiviteter og arrangementer. Ved børn og unge tages der
øjeblikkelig kontakt til forældrene, gruppeledelelse og bestyrelse. Tages et medlem 2. gang i brug af euforiserende stoffer medføre det
øjeblikkelig bortvisning fra gruppen.
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