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POLITIKKER
Samværspolitik:
Formålet er, at skabe et miljø, hvor der er enighed om hvordan man omgås hinanden
hos Broager Pigespejder.
• Her hos Broager Pigespejder taler vi ordentligt til hinanden.
• Lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende,
nedsættende eller krænkende
• Vi er som ledere opmærksomme på, at børnene behandler hinanden ordentligt.
• Nye ledere skal ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn. (Ny leder =
leder der har været med i mindre end ½år.)
• På mikro/mini spejdermøder skal der minimum være 2 ledere tilstede.
• På ture med overnatning er der altid mindst to ledere med – én af dem skal være
en kvindelig leder.
• Vi har respekt for børnenes blufærdighed.
• Har en leder/forældre mistanke om, at et barn lider/har lidt overlast i
spejderregi skal gruppelederne/bestyrelsen kontaktes.
• Forældrene skal opfordres til at deltage i og interessere sig for børnenes
fritidsinteresser.
Denne samværspolitik gælder for hele Broager Pigespejder dvs. spejdere, ledere,
bestyrelse, udvalg og andre, der er involveret i gruppens spejderarbejde.

Rygepolitik:
Der må ikke ryges sammen med børn. Der må ikke ryges indenfor i hytten.
Ved møder holdes der rygepauser, rygning foregår ude.

Mobiltelefon politik:
Mikro/Mini/Junior: må ikke medbringe mobiltelefon til møderne.
Troppen: Mobiltelefonerne er slukket under spejdermøder.
I nødstilfælde kan man få fat i spejderne ved at ringe til spejderhytten. (74 44 02
66) eller spejderlederen.
Ledere/bestyrelse: Mobiltelefoner er slukket/lydløs under spejdermøder. I
nødstilfælde må mobiltelefonen ligge fremme (på lydløs) men dette skal de andre
informeres om ved mødets start.
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Facebook politik:
•

•

•

•

•
•
•
•

Tænk over hvad du lægger ud – der er ingen fortrydelsesret på Internettet. Når
det først er lagt på sociale netværksmedia og dermed Internettet er det nær
umuligt at slette igen.
Sociale netværksmedia kræver kun dit samtykke og/eller accept én gang for at
bruge dit indhold nu og fremover. Mange sociale netværksmedia forbeholder sig
ret til fri anvendelse og/kopiering af dit indhold, som du lægger på Internet,
selvom du har bedt om at få slettet din profil og/eller hjemmeside.
Mange sociale netværksmedia forbeholder sig ret til at udbygge din personprofil
via andre kilder og lagrer alle dine digitale data, for eksempel mails, billeder og
video over din internetfærden.
Din brug af sociale netværksmedia skal være i overensstemmelse med den lokale
lovgivning. I Danmark herunder straffelovens, persondatalovens og
immaterielretlige regler.
Pas på ordvalget, hvis du skriver på Internet. Du må ikke komme med injurierende
eller diskriminerende udfald mod enkelte personer eller minoritetsgrupper.
Skriv aldrig illoyalt om din spejdergruppe
Husk, når du offentliggør information for dine venner, deler du det med deres
venner og deres venner og så videre.
Tænk på hvordan du fremstiller Broager Pigespejder når du lægger noget på
internettet.
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