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Kontaktmuligheder

Kontakt DFS / Indre Mission
Ring døgnet rundt – alle årets dage

Som lejrchef kan man komme ud for tunge oplevelser, der kræver handling. 
Det kan også være vigtigt at få evalueret og talt om den handling, du 
foretog dig, da hændelsen indtraf. Indre Mission ønsker at støtte enhver. 
Vi ønsker også at blive orienteret ved ulykker eller andre former for særligt 
vanskelige situationer. Ligeledes ønsker vi at blive kontaktet før udtalelser 
til pressen osv. Hellere kontakte os en gang for meget i stedet for en gang 
for lidt.

Indre Mission
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
8227 1200 (for akuttelefon, se nedenstående)

sek@imh.dk

Mandag-torsdag 09.30-15.00
Fredag 09.30-14.00

Akuttelefon (uden for telefontid)
82271 24-7

- Kontaktes ved ulykker
- Kontaktes angående pressen

Der er bemanding på nummeret døgnet rundt.

Foreningen Agape
Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg
8680 6022

foreningenagape.dk

inspiration og hjælp til livet
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Forord
Denne folder er tænkt som en praktisk vejledning for ledere på Indre 
Missions bibelcampings i forhold til ansvaret for mindreårige. Formålet er 
at undgå enhver form for overgreb på børn, som vi har ansvar for på en 
bibelcamping. 

Folderen indeholder endvidere en række konkrete råd til, hvordan man 
som leder for børn skal håndtere forskellige vanskelige situationer.

SOS-KORT
5 HURTIGE ... NÅR DU SKAL HANDLE

1.  Udøv førstehjælp

2.  Ring efter hjælp

3.  Bevar overblikket og fordel opgaverne

4.  Få andre børn væk fra stedet

5.  Følg op
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Pligt til at anmelde
Er der tale om en klart begrundet mistanke har man pligt til at anmelde 
den mistænkte til politiet. Samtidig skal barnets forældre orienteres om, 
at der er indgivet politianmeldelse. En leder, som mistænkes for at begå 
overgreb, skal straks suspenderes fra sine opgaver. Dernæst skal IM’s 
generalsekretær straks kontaktes.

Hjælp til offeret
Det er vigtigt, at et offer for overgreb får hjælp så hurtigt som muligt. I 
Indre Mission vil vi henvise til Foreningen Agape samt den gruppe, der 
er nedsat af Indre Mission. Lad kontakten gå igennem Indre Missions 
sekretariat. Tlf.: 8227 1200

Trygt for alle parter
Det er vigtigt, at vores samvær foregår i åbne og trygge rammer. Det skal 
være trygt for såvel barnet som for dets forældre, at det deltager på en lejr 
på bibelcamping. 

Det skal også være trygt at være leder ved, at der udsendes klare signaler, 
og at der er en adfærd, som ikke giver anledning til mistænkeliggørelse 
eller utryghed.

Brug af billeder
Indhent forældrenes tilladelse
Det er tilladt at offentliggøre billeder uden tilladelse, hvor det er flokke af 
børn, der er gengivet. Er der tale om billeder af et eller få børn, skal man 
have lov af forældrene, inden de offentliggøres. Det er ikke lovpligtigt, men 
nemmest for alle parter, hvis forældrenes tilladelse indhentes skriftligt. 
Brug evt. indmeldelsesblanketten.
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Børneattester
Det er lovpligtigt, at foreninger, der har med børn at gøre, skal indhente 
børneattester for alle, der arbejder med børn under 15. En børneattest 
fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15. 

Hvis der på en bibelcamping etableres en lejr, hvor børn under 15 år bor 
og er hele tiden, skal der indhentes børneattester på alle lederne.

Der skal ikke indhentes børneattester på ledere og andre hjælpere, som 
kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne. Det betyder, at der 
ikke skal indhentes børneattest på ledere, der står for børnemøder og 
andre børneaktiviteter på bibelcamping, hvor børnene ellers bor hos 
forældrene.

Det gennemsigtige fællesskab
I Indre Mission ønsker vi på alle måder at undgå ethvert overgreb på 
børn. Derfor vil vi understrege vigtigheden af, at vores fællesskaber er 
gennemsigtige med gode rammer, klare spilleregler og grænser, som 
kendes af både børn og voksne.

Det skal være trygt at være leder. Vi vil derfor opfordre 
bibelcampingudvalget til at gøre alle nye ledere opmærksomme på 
nødvendigheden af evt. børneattester, spilleregler (se nedenfor) samt 
forebyggelse af seksuelle overgreb (se side 8).

Vigtigt at det sker via bibelcamp.dk
Formanden for bibelcampingen har ansvaret for, at børneattester bliver 
indhentet, hvis der er en lejr for børn under 15 år på bibelcampingen. Søg 
på »børneattest« på bibelcamp.dk for at finde formularen. Der kan kun 
søges digitalt.
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Spilleregler
Hvis der er lejr for børn under 15 år på en bibelcamping, gælder samme 
retningslinjer som for andre lejre. Vi vil opfordre bibelcampingudvalget 
til at udarbejde retningslinjer, så ansvar og regler bliver synlige for alle i 
lederflokken. Her er et eksempel på etiske spilleregler på en lejr:

Lejrchef
Lejrchefen har det overordnede ansvar og skal derfor altid inddrages

1. ved sygdom eller hjemve blandt lejrdeltagere inden kontakt til hjemmet

2. ved problemer mellem lejrdeltagere (mobning, kliker, 
uoverensstemmelser mv.)

3. ved alvorlig irettesættelse af lejrdeltager (helst før, men som minimum 
efter irettesættelsen)

4. ved konstatering af eller mistanke om misbrug (alkohol, stoffer mv.)

5. ved konstatering af eller mistanke om krænkende adfærd hos 
lejrdeltagere

6. ved enhver krænkelse eller mistanke herom (vold, incest eller anden 
krænkende adfærd).

Andre forhold
1. Som ledere har vi ansvar for hinanden. Vi hjælper med at undgå 

situationer, der kan tolkes som overgreb. Ved behov for irettesættelse 
samt situationer, der kræver fysisk kontakt (fx trøst af oprevet 
lejrdeltager eller lign.) skal der altid være to ledere til stede.

2. Kvindelige ledere har kun adgang til pigeafdelingen og mandlige 
ledere kun til drengeafdelingen.

3. Hvis lejrchefens tilstedeværelse er nødvendig på den »forkerte« 
afdeling, skal han eller hun følges af leder, der matcher kønnet på den 
pågældende afdeling.
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Hvad er incest og seksuelt misbrug?
Det er, hvis man som barn/ung har oplevet at blive udnyttet af en person, 
der har skaffet sig seksuel tilfredsstillelse ved fx at:

1. Se på eller deltage i seksuelle handlinger

2. Berøre kroppens intime områder

3. Belure eller omtale intime områder.

Seksuelt misbrug behøver således ikke at være fuldbyrdet samleje 
eller anden form for direkte seksuel kontakt.

Kriminel handling
Overgreb er en kriminel handling, og uanset hvad motivet er, er følgerne 
for barnet grusomme og giver barnet ar på sjælen resten af livet. 

Hvad skal vi gøre i den konkrete situation? 

Alle voksne har generel underretningspligt til de sociale myndigheder. 
Hvis man oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for 
overgreb, eller begynder at tale om overgrebet, har man pligt til at reagere 
ved at kontakte socialforvaltningen i barnets bopælskommune.

Vær bevidst om, at nogle få børn kan finde på »spændende« historier. Der 
skal flere samtaler til, før der kan være klarhed over problemet, men tag 
det altid alvorligt.

Husk tavshedspligten. Det bedste vil i de fleste tilfælde være, hvis vi 
får grønt lys fra barnet til at tale med forældrene om problemet. Vi skal 
handle, men vide, hvad vi gør, så vi ikke får forældre til at hænge på en 
anklage resten af livet. Husk, at du ved den mindste tvivl kan ringe til DFS – 
døgnet rundt (se side 12).
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Når vi må formidle dødsbudskab
Det hænder, at en familie rammes af ulykke eller dødsfald, mens barnet er 
på lejr. 

Hvis det er muligt er det bedst at den nærmeste familie kommer på lejren 
og overbringer budskabet og tager barnet med hjem.

Hvem tager sig af de andre børn, 
og hvordan fortæller man det?
På lejren må du også tage stilling til, hvornår og hvordan de andre børn 
skal have denne information. Informationen skal være enkel og korrekt. 
Børnene skal have mulighed for at fortælle hinanden, hvordan de har det, 
og vise hinanden omsorg, ligesom de skal have mulighed for at stille alle de 
spørgsmål, der trænger sig på.

Seksuelle overgreb
Forebyg misbrug og overgreb mod børn

Overgreb mod børn kan også ske i kirkelige sammenhænge. Vi ønsker at 
gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at det sker.

Nedenstående spørgsmål bør tages op på ledermøder i forbindelse med 
planlægningen:

1. Hvordan undgår vi hos os, at der kan ske overgreb og misbrug af børn?

2. Hvilke signaler skal vi være opmærksomme på, både fra børn og voksne?

3. Hvilke retningslinjer kan gøre vore samvær gennemsigtigt?

4. Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb og 
misbrug hos os?
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4. I tilfælde af problemer (når deltagerne ikke accepterer, det vi siger) bør 
det så vidt muligt undgås at tage fysisk fat, da det nemt misforstås.

5. Fysisk afstraffelse er naturligvis uacceptabelt.

6. Enhver omgang med børnene, der kan tolkes i retning af overgreb, er 
uacceptabelt.

7. Sjælesorg gives af leder af samme køn som barnet – eller gives i et 
hjørne af et offentligt rum.

8. Banden, sjofelheder eller sladder er ikke tilladt.

9. Knus henvises til offentlige steder eller under flere lederes 
tilstedeværelse. Ingen knus i enerum.

Beredskab – Hvad skal jeg gøre?
FORHOLDSREGLER, HANDLEPLANER OG ULYKKESFORSIKRING

Tag dine forholdsregler hjemmefra
1. Udform et brev til hjemmet med informationer, så forældrene ser 

vigtigheden af at informere om barnet fx om det lider af allergier, 
sygdomme eller får speciel medicin, om der er særlige forhold, der gør 
barnet sårbart (vådligger m.v.).

2. Sørg for at evt. medicin bliver forsvarligt opbevaret og tages efter 
lægens forordninger.

3. Lederne har tavshedspligt i forhold til følsomme oplysninger. Bemærk, 
at tavsheden må og skal brydes under særlige omstændigheder (se 
side 10).

4. Sørg for at have aktuelle telefonnumre, hvor deltagernes forældre kan 
træffes i den tid, du har ansvar for barnet.

5. Sørg for at have telefonnumre til læge/lægevagt liggende 
lettilgængeligt.

6. Find ud af, hvem i lederflokken, der kan førstehjælp.
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...ved sygdom
1. Ring til forældrene.

2. Kontakt evt. lægen.

...ved ulykke
1. Gå ikke i panik. Tilkald den eller dem, som kan førstehjælp, og få andre 

sendt væk.

2. Ring til lægen/Falck – husk at opgive adresse og telefonnummer, så de 
kan få kontakt, hvis det er nødvendigt. Hold kontakt med lægen/Falck.

3. Ring til forældrene.

4. En ansvarlig leder følger med i bilen/ambulancen og bliver, til 
forældrene kommer og tager over.

... ved brand
1. Stedet skal være godkendt af brandtilsynet efter kommunens 

retningslinjer. 

2. Telefonnummer på brandvæsen, politi, læge/Falck – skal være 
tilgængelige ved telefonen.

... ved dødsfald
1. Gå ikke i panik. Tilkald den eller dem, som kan førstehjælp, og få andre 

sendt væk.

2. Ring til lægen/Falck – husk at opgive adresse og telefonnummer, så de 
kan få kontakt, hvis det er nødvendigt.

3. Kontakt DFS – døgnet rundt (se side 12).

4. Information til de pårørende overlades til politi eller præst.
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5. Hav øje for de andre børn. Saml dem og fortæl, hvad der er sket, og 
hvad der nu bliver gjort.

6. Alle hjem kontaktes og orienteres.

7. Lejrlederne tager stilling til, om det er rigtigt at fortsætte lejren. Hvis 
man vælger at afslutte lejren, må alle hjem varsles og ingen sendes 
hjem, uden at én ved, at der er nogen klar til at tage imod dem.

8. Rygter om dødsfald spreder sig hurtigt. Derfor er det vigtigt at 
informere forældrene til de øvrige deltagere så hurtigt som muligt. 
En lejr, hvor det bliver vedtaget at fortsætte lejren, kræver mange 
ressourcer. 

9. Organiser en markering, før I skilles. Tænd et lys, gerne på det sted, 
hvor det skete. Hold hinanden i hænderne. Syng, bed og græd 
sammen. Skriv/tegn hver sin »hilsen« til den døde kammerat. (Kan 
senere videregives til forældrene).

Sorgbearbejdelse og omsorg:
1. Hvis nogen har et kamera, så tag nogle billeder. De kan blive til 

nytte senere i bearbejdelsen, specielt for familien. Sådanne billeder 
er strengt personlige og opbevares restriktivt. Lejrchefen bør få 
billederne, hvis de viser afdøde, hvorefter de slettes hos den, der har 
taget dem. 

2. Vis opmærksomhed over for familien både ved begravelsen og senere. 
Er der billeder, så tilbyd dem at se dem/få dem. Fortæl alt, som I 
husker, og giv dem et mest muligt udførligt billede af alt, som skete, og 
ting, som kan knyttes til den, som er død. 

3. De deltagere, som var vidner til det skete, og de, som var venner af den 
døde, må vi vise speciel opmærksomhed og samle for sig selv. 

4. Nogle af forældrene vil evt. ønske at aflægge lejrstedet et besøg. Der 
kan evt. indbydes til et forældremøde på lejren.

5. Måske dukker pressen op. Lejrlederen (en ansvarlig person) taler 
med pressen i samspil med landslederen i DFS. Pressen må ikke tage 
billeder eller interviewe øvrige lejrdeltagere/ledere. 


