Samværs politik for Munkebo.
Marts 2021.
Gældende for medlemmer.
Som frivillig medarbejder i en organisation som DUI – LEG OG VIRKE er det vigtigt, at
man kender, accepterer og følger de fælles regler, der er vedtaget i samarbejde med
Munkebo afdeling, medarbejdere og bestyrelse.
Reglerne er gældende i hverdagen, lejrtur, åbne arrangementer, i alt hvad DUI
Munkebo deltager i.
Der forventes åbenhed mellem medarbejdere og forældre og omvendt.
Børneattest:

DUI Munkebo kræver en ren børneattest på sine
medarbejdere, samt forældre der deltager aktivt i vores
aktiviteter. DUI Munkebo hjælper gerne med indhentning af
børneattesten.

Billeder:

Melder man sig ind i DUI Munkebo, siger I dermed ja til at få
taget billeder/videoer, og disse kan bruges på offentlige
reklamer, flyvers, Facebook, hjemmeside og kørsels med
medarbejdere samt sejllas.
Vi tager ikke krænkende eller stødende billeder, og ønsker
man ikke at ens billeder bliver brugt, skal dette meddeles til
Formanden.

Alkohol:

Der nydes ikke alkohol i nærheden af børn, hverken i huset
eller på lejrture. På landsdækkende ture er der ingen af
afdelingens medlemmer og forældre der nyder alkohol.
Andre regler ved særlige voksne arrangementer som fx:
Landsmøde, Dialogmøder mm. hvor der ikke er børn til stede,
der er det tilladt at nyde alkohol.

Rygning:

Man kræver tilladelse hjemmefra, endte mundtligt og/eller
skriftligt. Rygning foregår udenfor vores matrikel. På lejrture er
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det både DUI Munkebo´s og stedets rygepolitik der gælder.
Man smider ikke cigaret skodder på jorden.

Stoffer af alle slags:

Acceptere vi ikke i DUI Munkebo, brug at dette medføre
bortvisning fra stedet og forældrene bliver kontaktet.

Bad:

Piger bader med damer.
Drenge bader med mænd.
Ingen nøgenhed offentlig.

Soverum:

Det er tilladt at drenge og piger sover sammen med både
damer og mænd.

Ungerum:

Følger de regler der er sat til aktiviteten/turene. Det er den
deltagende medarbejder der bestemmer.

Trøst:

Børnene trøstes af dem de selv føler sig trygge ved.

Påklædning:

Medarbejder og forældre guider børn/unge til hvad det er
passende påklædning.
Fx: Tøjkæder – der beholder man undertøj på, det er op til
hver enkelt hvor meget man ønsker at smide, men ingen pres
og ingen nøgenhed.

Alle lejre:

Der skal være en hovedansvarlig som tager beslutninger ved
uenighed blandt medarbejderne, den ansvarlige træffes inden
afgang.

Info til forældre:

Alle forældre skal informeres om en evt. konflikt efter endt lejr.
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Almindelig opførelse: I DUI Munkebo er der plads til sjov og ballade, vi driller med et
glimt i øjet og smil på læben, så ingen misforstår. Tingene
bliver ikke altid politisk korrekt sagt, men vi taler respektfuldt
til hinanden, vi hjælper hinanden både store og små, unge og
ældre.

Oprydning:

Er en fælles opgave for alle der er med på lejrture, kommer i
DUI huset eller på besøg andre steder.

Uacceptabel opførelse: Fører til hjemsendelse, denne beslutning skal drøftes med alle
medarbejdere og forældrene til vedkommende.

Vold:

Vi accepterer ikke vold.
Slår en voksen et barn sendes vedkommende hjem med det
samme og fratages sit ansvarsområde. Forældre til det
involverede barn bliver kontaktet med det samme og sagen
bliver politi anmeldt.
Slår en voksen en voksen bliver vedkommende bortvist
øjeblikligt. I samråd med medarbejdere og bestyrelsen og de
involverede findes der frem til en passende afgørelse.
Slår et barn et barn træffes der en afgørelse mellem alle parter,
i værste tilfælde fører det til hjemsendelse.

Afdelingsbestyrelsen: Har ansvaret for medlemmer og familier, det er også dem som
bestemmer hvilken konsekvens en overtrædelse på samværs
politikken vil være, dog i samråd med de berørte forældre.
Formanden vil tage kontakt til de involverede.
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Sex i DUI:

DUI Munkebo tager afstand fra alt ang. Sex blandt/med mindre
årige, dette medfører straks bortvisning, forældre og politiet
underrettes i henhold til straffeloven.

Ændring:

Skal ske på et årsmøde og skal godkendelse hvert andet år.
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