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Meeqqat Ikiortigits samværspolitik 

 

MEEQQAT IKIORTIGIT ARBEJDER UD FRA FN’S BØRNEKONVENTION OM BARNETS RETTIGHEDER OG UD FRA 

FØLGENDE HOVEDPRINCIPPER:  

 

• Barnet har ret til omsorg og beskyttelse (artikel 2 og 19)  

• Beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra barnets bedste (artikel 3) 

• Barnet har ret til overlevelse og udvikling (artikel 6)  

• Barnet har ret til at deltage i beslutninger vedrørende eget liv (artikel 12 – 14) 

• Barnet har ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser (artikel 31) 

 

Meeqqat Ikiortigit ønsker med denne samværspolitik at sikre, at børns rettigheder overholdes, når de 

deltager i Meeqqat Ikiortigits forskellige aktiviteter. 

 

Dette papir indeholder en række forhold, som alle skal være opmærksomme på, samt konkrete anvisninger 

til, hvordan der kan handles i forskellige situationer. 

 

Samværspolitikken skal være med til at beskytte de børn, Meeqqat Ikiortigit har ansvaret for - og samtidig 

beskytte de frivillige, således at de ikke misforstås i deres handlinger. 
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RETNINGSLINJER 

Hovedreglen i arbejdet med børn og unge er, at samværet foregår på børnenes og de unges præmisser. 

Som frivillig i Meeqqat Ikiortigit skal man være opmærksom på følgende: 

 

• Vær klar og entydig i kommunikationen med børn og unge såvel som med voksne 

 

• Ordvalg, mimik og stemmeleje kan tolkes forskelligt af forskellige mennesker. Ordenes betydning 

og måden, de bliver sagt på, kan have en uønsket effekt. Specielt børn kan have vanskeligt ved at 

forstå og forholde sig til sarkasme, ironi og sort humor. Tal aldrig dårligt eller nedsættende om 

børnene, deres voksne eller de andre frivillige. Har I som frivillige brug for at snakke, så vær 

opmærksomme på at det foregår i et børnefrit (og forældrefrit) rum. 

 

TAVSHEDSPLIGT 

Alle skal overholde tavshedspligten. Det betyder, at man ikke må videregive private eller personlige 

oplysninger om børnene, de unge eller deres familier til uvedkommende. Dog kan du aldrig love et barn 

eller en ung, at du ikke giver oplysninger videre, da vi som frivillige har pligt til at underrette 

myndighederne, hvis vi har mistanke om, at et barn mistrives. 

 

UNDERRETNINGSPLIGT 

Meeqqat Ikiortigits ansatte har skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis man får 

mistanke om, at et barn er udsat for vold, overgreb eller misrøgt. De frivillige har pligt til at videregive deres 

viden eller observationer til aktivitetsleder, der skal videregive mistanke og bekymringer til Meeqqat 

Ikiortigit på info@redbarnet.gl. 

 

FYSISK OMGANG MED BØRN 

En fysisk berøring kan være grænseoverskridende for nogle børn – også selv om det er kærligt ment. 

Fysisk berøring som tjatten i leg eller hårde tag kan opfattes anderledes af barnet og andre voksne end det, 

der var hensigten med berøringen.  

 

Du kan som frivillig opleve børn, der søger særlig meget voksenkontakt, det skal de have lov til. Her kan du 

hjælpe barnet ved at være tydelig og sætte dine egne grænser. 

 

VIS IKKE, HVIS DU BLIVER FORARGET ELLER BÆRER NAG 

Det er legalt, at man får opbrugt sin tolerance i arbejdet med børn, unge og voksne. Når man som frivillig 

mærker dette, skal man være ærlig over for sig selv og sine medfrivillige, så man kan få frustrationerne 

bearbejdet i et børnefrit rum. 

 

SOM FRIVILLIG SKAL DU SIKRE: 

 

• At være sammen med børn et sted, hvor andre voksne kan se jer. 

 

• Ikke at være alene med et eller flere børn, og vise hensyn og respektere barnets privatliv i 

omklædningssituationer og ved toiletbesøg. 
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• At alenetid og voksensnak med et barn foregår et sted, hvor I er synlige og andre frivillige ved 

hvor I er. 

 

 

• Undgå låste eller lukkede døre for at beskytte både børn og de frivillige. En lukket eller låst dør 

kan føre til rygter om, at der foregår noget forkert, selv om det ikke er tilfældet. 

 

OMGÅ IKKE BØRNENE PRIVAT 

Udlever ikke dit private telefonnummer, adresse eller e-mail til børnene. Hvis man 

som frivillig møder børnene eller forældrene uden for Meeqqat Ikiortigit-regi, så afvent om barnet eller den 

voksne hilser på dig først. 

 

SÆRREGLER FOR UDVALGTE PROJEKTER 

’Alle børn har ret til et hjem’ 

 

• Det er som frivillig tilladt at være alene med et barn i aktiviteter, der knytter sig til barnets fritidsaktivitet, 

når forældre har givet samtykke til det. 

 

• Det er som frivillig tilladt at kommunikere med barnet og barnets forældre via eget telefonnummer, 

når det knytter sig til barnets deltagelse i fritidsaktiviteten. 

 

SOCIALE MEDIER 

Sociale medier er en del af alles hverdag. Her mødes børn og voksne og deler hverdagens oplevelser. 

Forældre og børn kan her møde hinanden og etablere venskaber. Derfor er det også naturligt, at et 

nystartet fællesskab videreføres her. I den forbindelse er der en række ting at være opmærksomme på:  

 

• Alderskrav for brug af de sociale medier - f.eks. er alderskravet 13 år på Facebook. 

 

• At aktivitetsleder opretter gruppen og sikrer, at den er lukket for uvedkommende – de 

frivillige er naturligvis velkomne i gruppen - samt, at børn/forældre ikke uploader billeder her. 

 

• At adskille børne- og voksenliv samt privatliv fra frivilliglivet. Derfor skal ”venskaber” med børn/ 

forældre på f.eks. Facebook undgås. 

 

• At privat korrespondance pr. mail eller lignende mellem frivillige og børn skal undgås. 

 

• Ikke at uploade billeder på de sociale medier som f.eks. Facebook, fordi billederne bliver offentligt 

eje, når de først er lagt på Facebook. 

 

FOTO OG BRUG AF BILLEDER 

Det er vidunderligt og sjovt med billeder: Børn og forældre får mulighed for at dele minder med andre. 

Ligeledes er billeder uvurderlige for Meeqqat Ikiortigits dokumentation og fortalerarbejde samt i 

forbindelse med udarbejdelsen af de mange forskellige oplysningsmaterialer. 
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I kan dele billeder fra jeres aktiviteter på flere forskellige måder, enten på selve aktiviteten eller 

bagefter, men I skal huske at have samtykke fra forældre og børn til at dele billederne.  

 

• Lægge dem på en USB-stik og give dem med hjem eller sende dem med posten. 

 

• Lave en ”billeddag” som en aktivitet - f.eks. med billeder og scrapbøger. 

 

 

• Eller I kan på nettet finde forskellige onlineprogrammer, hvor I kan dele billeder fra aktiviteterne i 

lukkede fora som f.eks. billedbehandlingsprogrammet Picasa. 

 

Dog er der en række ting, I skal være opmærksomme på vedrørende foto og brug af billeder: 

 

For at sikre beskyttelse af børnene og forældrenes integritet og privatliv, skal der indhentes fotosamtykke 

for brug af billeder til foldere, hjemmeside, aviser og andet materiale. Samtykkeerklæring til brug af foto 

kan fås ved henvendelse til Meeqqat Ikiortigit på info@redbarnet.gl.  

 

Billeder af børn og forældre taget på Meeqqat Ikiortigits aktiviteter af frivillige må ikke uploades på sociale 

medier som f.eks. Facebook - heller ikke hvis det er en lukket gruppe, da det som tidligere nævnt, 

ikke er Meeqqat Ikiortigit, der har rettighederne over billederne. 

 

SOM FRIVILLIG SKAL DU TILSTRÆBE: 

At være åben omkring opståede problemer 

Det er en rigtig god ide at tale åbent sammen om de problemstillinger, der vedrører alle i den pågældende 

aktivitet, men vær samtidig sikker på, at hverken børnenes, de andre medfrivilliges eller egne grænser 

overskrides. Dialog er et vigtigt redskab i forebyggelsen eller løsningen af konflikter, og dialog sammen med 

den sunde fornuft rækker rigtig langt. 

 

At diskutere roller og omgangsformer 

Veldefinerede roller mellem de frivillige giver tryghed for både børn, voksne og de frivillige. 

Gennemsigtigheden i måden at være sammen på giver færre misforståelser og mindsker risikoen for 

ubevidste overgreb. 

 

De forskellige politikker og retningslinjer kan læses på www.redbarnet.gl.  

 

 

http://www.redbarnet.gl/

