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- Lederrådet skal være opmærksom på faciliteter til vask, omklædning og
overnatning på lejre. Vi respekterer børnenes blufærdighed.
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gældende lovgivning på området.

Hvis ledere i private sammenhænge er sammen med børn og unge fra FDF privat, skal
dette meddeles børnenes eller de unge hjem.
Alle ledere er ansvarlige for at efterleve kredsenes retningslinjer og den gældende
lovgivning på området.

Alle overtrædelser skal indberettes til kredslederen/kredsledelsen.
*Kredslederen/kredsledelsen kan godkende afvigelser inden afholdelse af en lejre/overnatning.
I disse tilfælde skal forældrene underrettes inden.
Definition af ”leder”: alle personer over 15 år, der har opgaven som ansvarlig og medarbejder i en
given situation.
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