
2016 KFUK-KFUM-speiderne 

Forslag til regler til bruk i speidersammenheng 
 
Disse forslagene til regler i speidersammenheng er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra 

frivillige i KFUK-KFUM-speiderne og Kirkens ressurssenter sine forslag til retningslinjer for 

ledere.  Formålet er å hindre uønskede hendelser hos Norges KFUK-KFUM-speidere. Det er 

viktig å forbygge så mye man kan innen rimelighetens grenser. Noen ganger er det ikke 

praktisk mulig å følge forslagene, og da må du som speiderleder bare gjøre så godt du kan. 

Speiding skal være gøy, og disse forslagene til regler håper vi kan bidra til at det er gøy for 

alle. 

 
 Tell at alle er tilstede ved fellessamlinger og måltider. Bruk gjerne patruljeførerne til å 

melde fra. 

 Som leder bør du i minst mulig grad være helt alene med en speider. Dette gjelder også 

transport til og fra møter, turer og leirer. Når man må snakke med noen skjermet, bør 

man ha en åpen dør. 

 Ledere skal ikke innlede et kjæresteforhold, eller noe som kan likne på det, med en 

mindreårig speider. Hvis kjæresteforhold oppstår mellom voksne skal en trekke seg ut av 

leder-rollen, samt orientere nærmeste overordnede leder. 

 La speiderne selv ta initiativ til fysisk kontakt hvis de ønsker det. Det er bedre å «få» en 

klem enn å «ta» en klem. 

 Vær bevisst på hvor du ser når du snakker med speiderne og ikke kommenter andres 

kropp. 

 Ikke fortell vitser av seksuell eller krenkende karakter. 

 Vær klar over at overgrep ikke bare skjer i relasjonen voksen-barn, men også barn-barn. 

 Vurder alltid underholdningen på leirbål og fellessamlinger slik at dere unngår leker og 

konkurranser som kan være grenseoverskridende. 

 Hvis mulig, bør man praktisere at mannlige leder går til guttenes telt/rom og kvinnelige 

ledere går til jentenes telt/rom. Ligger noen alene, skal to ledere gå sammen. 

 Gi alltid signal eller bank på før du går inn i et rom eller telt. 

 Ledere som ønsker å være våkne utover kvelden og natten bør oppholde seg synlig i 

fellesarealene.  

 Ledere skal alltid forsøke å forebygge og stoppe mobbing.   

 Skap rom for en kultur hvor lederne kan gi tilbakemeldinger på andre lederes adferd. 

 Les de delene av heftet «Trygg og sikker speiding» som omhandler de aktivitetene dere 

driver med. 

 Bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke forekomme. 

 Dersom det skal fotograferes på et møte eller ett arrangement er det en god regel å 

informere om dette på forhånd. Det skal være mulig å reservere seg mot å bli tatt bilder 

av dersom noen ønsker dette. Ikke bruk eller publiser bilder som kan stille 

enkeltpersoner i et uheldig lys. 

 Ledere er bevisste på sin leder-rolle ved bruk av sosiale medier, særlig når det involverer 

speidere.  


