
 

Peder Bodil Spejderne - Spejder i Næstved Ryttervej 20, 4700 Næstved  

kontakt@naestvedspejder.dk www.naestvedspejder.dk Peder Bodil Spejderne – en del af Det Danske Spejderkorps  

 

POLITIKKER FOR PEDER BODIL SPEJDERNE 

Sidst opdateret den 18.09.2021 

Vores forskellige politikker  

Herunder nævnes Peder Bodil Spejdernes alkohol-, ryge-, mobil, anti-mobbe, medicin, samvær- samt miljø 

og sundhedspolitikker. Baggrunden for disse politikker er at vi som bestyrelse, ledere, seniorer og forældre 

skal agere forbilleder for andre medlemmer af gruppen. Vi ønsker at tage et aktivt tilvalg i forhold til 

hinanden, og sikre tryghed for alle, derfor har vi udformet disse politikker.  

Bestyrelsen skal løbende revurdere og arbejde med holdninger til politikkerne, samt holde øje med at 

retningslinjerne bliver fulgt. For de forskellige arrangementer er det arrangementsledelsen der er ansvarlig 

for at retningslinjerne efterleves. 
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Alkoholpolitik 

Udgangspunktet er taget i ”Alkoholpolitik for Det Danske Spejderkorps”.  

Vi som ledere er rollemodeller for de børn og unge vi har ansvaret for. Og vi har et ansvar for at indtagelsen 

af alkohol ikke bliver forbundet til aktiviteterne hos Peder Bodil Spejderne. Derfor indtager vi ikke alkohol 

ved spejderaktiviteter. Dog kan alkohol være en del af aftenlederhyggen på ture og lejre.  

Peder Bodil Spejderne accepterer ikke synligt berusede medlemmer og gæster ved vores aktiviteter. Det 

accepteres at ledere og seniorer (min. fyldt 16 år og med skriftlig tilladelse fra forældre) drikker alkohol ved 

leder-/seniorarrangementer i et sådanne omfang, at andre ikke føler sig generet, og at det sker på en sådan 

måde, og i et sådanne omfang at det på ingen måde virker skadende for Peder Bodil Spejdernes omdømme, 

samt at der altid vil være en til stede som kan køre bil. Samt den der er ”helt” om natten, kan/skal også 

være ”helt” dagen efter på aktiviteterne. 

 

Rygepolitik 

Udgangspunktet er taget i ”DDS’ rygepolitik er vedtaget af korpsledelsen den 15. marts 2009”.  

Peder Bodil Spejderne er som udgangspunkt røgfri. Det drejer sig om både alm. cigaretter, tobak, snus og e-

cigaretter. Andre rusmidler (inkl. stoffer) accepteres ikke. Dette gælder både forældre, ledere og seniorer. 

Evt. rygning skal foregå udenfor på terrassen foran køkkenet og det opstillet askebæger skal benyttes.  

Vi mener det sagtens kan lade sig gøre at undvære rygning til alm. spejdermøder af 2-3 timer, og vi 

anbefaler at det kun er de "nødvendige" cigaretter der ryges på ture og til længere arrangementer. Hvis en 

spejder under 18 år ryger, så skal vi have skriftlig tilladelse fra forældrene. Ved ture og arrangementer ryges 

der ikke foran spejdere, og kun i forbindelse med specielle rygeområder eller bålpladser. Ved 

arrangementer hvor der deltager forældre (fx Familiespejd) gælder samme regler for forældre.  

Ved afholdelse af arrangementer andre steder, f.eks. Sydpolen vil vi følge det gældende steds rygepolitik. 

Offentlige institutioner, f.eks. skoler er rygning forbudt også uden for undervisningstiden.  

Kommunikationspolitik 

For at fremme og sikre bedst mulig kommunikation hos Peder Bodil Spejderne, har vi udarbejdet denne 

politik. Ved at alle har den i tankerne, kan de fleste misforståelser og dobbeltarbejde undgås.  

Vi lægger sedler på hjemmesiden samt sender en mail ud, men vi giver ikke spejderne sedler med hjem. Det 

er også på hjemmesiden www.naestvedspejder.dk, I skal sørge for at tilmelde spejderne til ture og 

arrangementer eller melde afbud til dem (dette foregår ved at gå ind under arrangementet). Derfor sørg for 

at tjekke hjemmesiden ofte og gerne lige op til spejderaktiviteterne, for lederne skriver skrive både på FB 

og/eller på hjemmesiden, hvis der er ændringer i programmet.  

Vi ledere sender sms ud ved vigtige ændringer eller informationer. Hvis en sms kræver en tilbagemelding, 

forventer vi også at få det, så vi er sikker på alle har modtaget den. Derfor er det også vigtigt vi får 

relevante mobil nr. Vi har 2 fælles facebooksider (intern/ekstern), hvor det er muligt at følge os, men ikke 

et krav. Endvidere har hver gren en facebookside, hvor man kan følge med i, hvad der sker i afdelingerne.  
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Vi ønsker, at der skal være en god stemning hos Peder Bodil Spejderne og godt samarbejde mellem 

forældre og ledere, så alle skal kunne komme til hinanden med ris og ros, uden at være bange for 

reaktionen.  

Lederne er forskellige og frivillige. For at det skal være sjovt at være leder, og måske lettere at hverve nye 

ledere, skal forskellighederne anerkendes og accepteres. Det er i orden at være uenige, men diskussioner 

tages i enerum. Vi skal være opmærksomme på vores tonefald og kropssprog, så vi fremstår positive over 

for hinanden. Både for spejdere, ledere og forældre. Når der skrives på hjemmesiden og Facebook, skal der 

ikke være ironi, stavefejl og det skal gøre kort og præcist.  

Vi ledere skal huske at bede om hjælp til div. opgaver, om det er til et møde, kørsel, opgaver i forhold til 

hytten/gruppen… Vi kan ikke forvente at forældrene er tankelæsere og vi må ikke selv brænde ud pga. 

arbejdsbyrden.  

I forældre må meget gerne komme til en leder, hvis I har gode idéer til vores spejderarbejde, ture, hytte, 

grund, indtjeningsmuligheder… Al hjælp til at give spejderne fede, spændende og anderledes oplevelser og 

udfordringer er altid godt og kan I oveni købet hjælpe med at få det udført/gennemført, vil det lette 

ledernes arbejde.  

For at spejdere kan deltage på ture og lejre, så skal betalingen ske til betalingsfristen, hvis der ikke er aftalt 

andet med turansvarlige/lederen.  

Miljø & Sundhedspolitik 

Vi ønsker at passe så godt på vores natur, miljø og os selv, som muligt.  

Hos Peder Bodil Spejderne er vi meget miljøbevidste. Det betyder vi deler vores affald i 8 forskellige 

kategorier, for at værne om naturen og miljøet bedst muligt.  

Vi tilstræber at bruge miljømærket toiletpapir/køkkenrulle, sæbe og rengøringsmiddel. For at skåne vores 

hud, så bruger vi så vidt muligt allergivenligt sæbe og håndcreme. Vi køber gerne økologisk og vi undgår 

buræg/skrabeæg. Til pauser på ture køber vi frugt og grønt – dog er hjemmebagt kage og skumfiduser 

(max. 4 stk. pr. spejder) tilladt.  

Vi tilstræber at lave sundt og nærende mad på ture og møder, undtagelser kan dog forekomme. Vi starter 

altid morgenmaden med havregryn, cornflakes, havregrød eller lign. før der evt. serveres boller. Spejdernes 

madpakker er forældrenes ansvar, men vi anbefaler sund og nærende mad.  

Vi vil ikke have at man som under 16-årig drikker energidrik til vores møder, ture og arrangementer, idet 

det ikke er lovligt. 

Vi er opmærksom på at hygiejnen er i orden, ved fx brug af sprit ved ankomst og under aktivitet. Samt 

rengøring af redskaber ved afslutningen af mødet, hvis det giver mening. 

Mobilpolitik 

Vi ønsker at undgå unødig hjemve og sikre fokus på aktiviteterne og kammeraterne, ved at mindske brug af 

mobil.  
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Hos Peder Bodil Spejderne er det ikke tilladt for spejdere at have mobil/smartwatchs med til spejder, 

hverken på ture, til møder eller andre arrangementer, foruden det er aftalt med lederen, hvis den skal 

bruges til aktiviteter. Hvis de er med lægges de samlet i en fælleskasse. 

Hvis en spejder får brug for at få fat i sine forældre eller omvendt, så kan afdelingslederens mobil benyttes. 

Det forstyrrer meget når aktiviteter afbrydes pga. brug af mobil, og tit gør det hjemve værre. Spejderne kan 

have brug for at bruge deres mobil en gang i mellem i forhold til specielle aktiviteter og her er det 

selvfølgelig tilladt. Disse regler gælder selvfølgelig også lederne, såfremt det ikke er en vigtig 

information/dokumentation af det der sker.  

Baggrunden er, at vi som ledere ikke har kontrol med hvem spejderne ringer til og hvad der bliver sagt, hvis 

de mindste spejdere har mobilen med til arrangementer og ture, og vi ønsker de skal bruge deres tid hos 

os, sammen med deres kammerater og være aktive i forhold til aktiviteter vi har planlagt.  

Medicinpolitik 

Vi ønsker at hjælpe spejderen bedst muligt i tilfælde af smerter/utilpashed.  

Vi kan give receptpligtig medicin på forældrenes ansvar, såfremt at medicinen udleveres til lederne i 

original emballage, udskrevet af lægen i spejderens navn med tydelig lægeanvisning på dosering. Panodil 

gives, når alt andet er prøvet (hvile, vand, sukker m.m.) og kun efter skriftlig eller telefonisk aftale med 

forældrene.  

Aftalen kan være skrevet på spejderens stamkort i medlemsservice eller skrevet på en seddel givet til 

lederen.  

Anti-mobbepolitik 

Vi ønsker at give alle et godt og trygt sted at være.  

Baggrunden for denne politik er, at mobning kan medføre seriøse problemer i livet, selvmord, kriminalitet 

m.m. Alle mennesker har brug for sociale relationer og fællesskaber og hvis de ikke kan finde fællesskabet i 

én gruppe/ét sted, så finder de det andre steder. Mobningen kan ikke altid ses, da det både kan være 

psykisk, fysisk og digitalt:  

Psykisk mobning kan være ignorering af vedkommende, f.eks. i en leg, hvor barnet bevidst bliver fravalgt. Et 

eksempel, hvis man spiller stikbold og de andre børn ikke vil røre bolden efter vedkommende har haft den. 

Fysisk mobning kan være slåskampe.  

Digital mobning på sociale medier kan f.eks. være to personer, der skriver en status på Facebook, hvor den 

ene får 150 likes igen og igen, den anden får måske 3 likes igen og igen, selvom omgangskredsen næsten er 

det samme (Ignorering).  

I dag ved vi at forekomsten af mobning handler meget mere om trivsel, fællesskabet og sammenholdet i en 

gruppe.  

Så derfor gør vi følgende hos Peder Bodil Spejderne:  
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Vi forebygger mobning ved at skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi gør det blandt andet ved, når 

et nyt barn starter til spejder, sørger vi for at barnet kommer i en patrulje, hvor han/hun kender en i 

forvejen. Hvis det nye barn ikke kender nogen, sørger vi for at sætte det sammen med børn vi ved er gode 

til at tage sig af andre.  

Sikkerhedspolitik 

Vi følger altid sundhedspersonalets anvisninger i forbindelse med sygdom og skader. 

Vi tilstræber altid at have 2 ledere me,d når vi skal lave vandaktiviteter, sådan så vi har en på land og en i 

vand. I tilfælde af at der kun er en leder med, bør vedkommende være på land. Forud for aktiviteten har vi 

selvfølgelig fået forældrenes accept på om de må deltage, samt at få at vide om spejderen kan svømme. 

Når vi klatre, har vi altid en klatreinstruktør tilstede. 

Samværspolitik 

Udgangspunktet er taget i ”DDS’ samværspolitik vedtaget af korpsledelsen august 2017”.  

Vi ønsker at undgå misforståelser og utryghed blandt spejdere, ledere og forældre. Baggrunden for Peder 

Bodil Spejdernes samværspolitik er, at DDS arbejder for at børn og unge imellem, samt børn, unge og 

voksne imellem har gode og sunde relationer til hinanden, som et afgørende fundament for god trivsel og 

samvær i forbindelse med spejderaktiviteter. Vi har et godt miljø for gode og meningsfulde relationer, ved 

vi tager ansvar for nedenstående punkter: 

 ▪ Ved at vi er rollemodeller i forhold til relationer mellem børn, unge og voksne. Både i forhold til god og 

respektfuld sprogbrug og fysisk kontakt.  

▪ Vi respekterer hinandens grænser for nærhed og blufærdighed. Både børn, unge og voksnes.  

▪ Vi tilstræber at vi har begge køn med på møder, ture og arrangementer. 

 ▪ Ved flåt sæson, tjekker vi dem, hvis børnene er komfortable med det. Ellers tjekker de parvis, der hvor 

man ikke lige selv kan. 

▪ Vi overholder lovgivningen og informerer unge og voksne om 

 At det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år.  

At det er strafbart at have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som 

underviser eller opdrager, som f.eks. leder eller hjælper, eller groft misbruger en overlegenhed i kraft af 

alder og erfaring.  

Vi underretter relevante myndigheder eller anmelder sagen, hvis vi får viden om, at et barn eller en ung er 

udsat for eller har været udsat for krænkelser eller overgreb.  

 

Samtidig henviser vi til DDS’ tryghedsvejledning.  

Vejledningen kan findes her: https://dds.dk/artikel/tryghedsvejledning-og-samvaerspolitik 


