Veiledning og kjøreregler for lokallag som skal jobbe med barn

Norsk Folkehjelp innførte fra og med 1.april 2010 krav om innhenting av politiattest for frivillige og
ansatte som har tillits- og/eller ansvarsforhold overfor barn, ungdom og funksjonshemmede. I tillegg til
kravet om politiattest er det viktig å sette fokus på problematikken rundt grenseoverskridende adferd
generelt, og være klar over maktforhold mellom voksne og barn. Større ungdommer som skal ha ansvar
for barn skal også levere politiattest, selv om de er mindreårige selv.
Aktiviteter og samlinger hvor barnas foreldre er tilstede og passer på krever mindre enn om barna
kommer alene. Samlinger og aktiviteter som innebærer overnatting krever at man er ekstra påpasselig
med å følge rutiner for å trygge de som deltar.

Sjekkliste for lag som skal jobbe med barn og unge:
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Alle som kan etablere et tillitsforhold til barn og unge i kraft av sin oppgave eller rolle skal vise
ren politiattest før aktiviteten starter. De som skal være med på arrangementer uten å ha dette
som langtidsoppgave skal fylle inn en egenerklæring.
På tur og aktiviteter skal det være minimum to voksne/ ledere tilstede, helst med forskjellig
kjønn.
Ledere/ansvarlige voksne har ikke lov til å sove alene med ett eller flere barn /mindreårige.
Ledere skal ikke legge opp til eller innlede kjærlighetsforhold til ungdomsmedlemmer.
Vær obs på at grenseoverskridende adferd også kan forekomme mellom jevnaldrende barn/
ungdommer. Noe som kan oppfattes som lek, kan være krenkende, upassende eller ubehagelig
for den ene parten.
Fysisk kontakt skal være frivillig. Husk at det er forskjell på å få en klem og ta en klem.
Samtaler mellom leder og barn/ungdomsmedlem skal ikke foregå bak lukkede dører eller
nedtrukne gardiner. Benytt i stedet et fellesareal hvor dere ikke blir forstyrret.
En leder/ansvarlig voksen bør i minst mulig grad være alene med et barn/ungdomsmedlem.
Ledere bør alltid banke på før de går inn i et rom.
Kvinnelige ledere går på rommene til jentene, mens mannlige ledere går på rommene til
guttene. Er det ikke nok kvinnelige ledere, kan to mannlige ledere gå sammen på jenterommene
og vice versa.
Ikke kommenter andres kroppsdeler eller fortell vitser som henspiller på sex, kropp, legning,
hudfarge mm.
Ved arrangement med deltakere under 18 år, skal det være alkoholfritt eller et eget
arrangement for disse deltakerne
Ledere og ansvarlige voksne anbefales å lage en risiko og sårbarhetsanalyse, og fylle inn
beredskapsplan før aktiviteter/arrangementer. Her skal særskilte saker som kan oppstå med
arbeid med barn og unge inkluderes.
Før større arrangementer/turer/aktiviteter med barn og unge skal de ansvarlige snakke om
etiske retningslinjer og minne alle ansvarlige på dette
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•
•

Bilder/film av mindreårige skal ikke tas eller publiseres uten den mindreåriges og foresattes
samtykke. Hvis foresatte samtykker men den mindreårige ikke ønsker å bli tatt bilde av skal den
mindreåriges ønske respekteres.
Laget skal ha kontakt med alle mindreåriges foresatte for å sikre at man har
pårørendeinformasjon, og at de foresatte har informasjonen de trenger.
Hvis det oppstår problemer, dilemmaer eller spørsmål knyttet til vold, overgrep eller
grenseoverskridende adferd kan Ressursgruppen mot vold, overgrep og grenseoverskridende
adferd i administrasjonen kontaktes for hjelp og bistand i situasjonen:
Kontaktinfo finnes på www.folkehjelp.no/trakassering
Ved alvorlige og straffbare hendelser skal alltid politi kontaktes.

