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Formålet med denne vejledning er at bidrage med håndgribelige måder, hvorpå man kan påbegynde at
skabe god samvær og trivsel i foreninger. 
 
For at have et blomstrende, trygt og velfungerende foreningsliv er det nødvendigt at have løbende dialog
samt gode rammer og retningslinjer for, hvordan vi er sammen i foreningen og hvordan passer vi på
hinanden, så alle føler sig trygge. I foreninger er det vigtigt løbende at have en dialog om, hvordan man
forebygger mulige samværsrelaterede problemer.

SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG

UNGDOMSORGANISATIONER

DUF er en paraplyorganisation bestående af et væld af forskellige børne- og ungdomsorganisationer. Der
er derfor ikke én måde at sikre god samvær og trivsel på. Denne vejledning skal læses som et
inspirationsmateriale. Vejledningen er udarbejdet gennem et udviklingsforløb med to netværksgrupper
med deltagere fra forskellige organisationer, der afspejler forskelligheden på tværs af DUF-paraplyen. 
 
DUF har i sit arbejde med emner under temaet samvær og trivsel set et behov for at starte en debat om,
hvordan vi sikre medlemsbeskyttelse, så foreninger kan forebygge krænkelser, overgreb og voldtægt.
Netværksgrupperne har også dykket ned i andre emnespecifikke problematikker såsom alkoholindtag i
foreninger, deling af billeder og brug af sociale medier.  Dette er behandlet i vejledningen.
 
 

Om

Læsevejledning

Vejledningen er et trænings- og workshopmateriale opdelt i emner, som skal
støtte DUFs medlemsorganisationer i arbejdet med samvær og trivsel. Ved
hvert emne kan man vælge relevante øvelser for at sætte gang i dialogen i egen
forening. 
 
Materialet indeholder indledningsvis et afsnit om, hvad samvær og trivsel er for
nogle størrelser, og hvorfor det er vigtigt at tale om i foreningslivet. Dernæst
følger et afsnit om, hvordan man kommer igang med at udforme retningslinjer
for samvær udfra relevante emner og et afsnit om hvad man skal være
opmærksom på i henhold til loven. Dette efterfølges af øvelser og drejebøger
baseret på samme emner som præsenteret i resten af vejledningen. 
 
I dele af materialet vil der være en opdeling mellem foreninger, der har en
medlemssammensætning med mange voksen til barn relationer og foreninger,
der har en medlemssammensætning med overvejende ung til ung relationer.
Det er vigtigt, at man som læser oversætter indholdet til egen forening, så man
kommer helt tæt på virkelighedens situationer, hvor samværsregler kan gøre en
forskel.
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Trivsel
At have fokus på trivsel i en forening betyder, at man arbejder med, at alle i foreningen har det godt, er
trygge, hører til og føler sig respekteret og anerkendt for den man er. Når mennesker trives, så er det et
udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved
livet og fællesskabet.
 
Man kan ikke på samme måde som ved samvær opstille retningslinjer for trivsel. Man kan lave en indsats
for at øge trivsel i form af forskellige tiltag, man mener vil øge triveslen i foreningen. Men i denne
vejledning anses god trivsel som en afledt effekt af fællesskabets samvær og den enkeltes livsglæde. Det er
dog vigtigt, at man i foreningen har løbende dialog om, hvordan vi håndterer mistrivsel, der opstår i
foreningen, og hvordan vi håndterer mistrivsel, der opstår udenfor foreningen. Denne mistrivsel er på en
måde udenfor foreningens rammer og virke, men har en stor betydning for det medlem, der mistrives.

Trivsel i foreningen

Trivsel udenfor foreningen

Mistrivsel
opstået i
foreningen

Mistrivsel
opstået
udenfor
foreningen
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Hvad er samvær og trivsel for nogle
størrelser i foreningslivet? 
Fællesskab og den måde vi er sammen på, har en stor betydning for, at den enkelte person trives. Samvær
og trivsel er i denne vejledning sat i relation til hinanden. I dette afsnit kommer netværksgrupperne med
deres bud på, hvad samvær og trivsel er. Som medlem af en forening indgår man i mange forskellige
relationer, og det er i relationer og i kontakt med andre, at mistrivsel bliver synligt. Ligeledes er det også i
relationer, at mistrivsel af forskellig art kan opstå. 

Samvær
At have fokus på samværet i en forening betyder, at man stiller skarpt på skrevne og uskrevne regler og de
rammer, man har stillet op for fællesskabet. Det handler om alle former for interaktion, de sociale
relationer, aktiviteter og de sociale normer, man har i foreningen – "sådan her er vi sammen". Det er vigtigt
som forening, at man reflekterer over og har en løbende dialog om, hvornår og hvorfor foreningens
retningslinjer gælder. Gælder retningslinjerne i løbet af foreningens aktiviteter såvel som udenfor
foreningen, når aktiviteterne ophører?
 
Ligeledes skal man have blik for rammerne for samværet. Der er f.eks. forskel på samværet mellem to 12-
årige, samværet mellem én 20- og én 13-årig og samværet mellem to 25-årige. Hvornår er man en
rollemodel, hvornår er man en kammerat, hvornår kan kærlighed og forelskelse opstå mellem to
mennesker, og hvilke roller har man i forskellige relationer og situationer? Hvilken autoritet har man, og i
hvilken kontekst udspilles den autoritet? Samvær kommer i mange forskellige kontekster og forhold, og
ændrer sig derefter. Når foreninger definerer rammerne for samværet og arbejder med samvær, så skabes
et trygt, nært og tillidsfuldt miljø for børn og unge samtidig med, at man passer på voksne og ledere.



Hvad stiller vi skarpt på, når vi taler om
samvær og trivsel i foreninger? 

SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG
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Foreningens formelle og uformelle rammer skal hjælpe med at skabe et trygt miljø, hvor man indgår i et
fællesskab, hvor man bliver accepteret, har en følelse af at høre til og hvor man passer på hinanden. Det
bliver også skabt af et fællesskab, hvor svære samtaler om besværlige emner ikke er tabubelagte, og hvor
medlemmers samvær og trivsel er sat højt på dagsordenen.

Denne model viser, hvordan dialog om samvær og udvikling af retningslinjer for samvær har en
forebyggende effekt. De grønne punkter på koordinatsystemet viser en hændelse, hvor der sker et skred i
sociale normer for, hvad acceptabel adfærd er. Hvis en uheldig adfærd ikke bliver adresseret, så vil det,
over tid, legitimere mere grænseoverskridende adfærd. 

Grad af
grænseoverskridende
adfærd

Tid

Retningslinjer for samvær, der har
en forebyggende effekt

Juridisk grænse

Grænseoverskridende 
hændelse

Diskrimination

Krænkelse

Misbrug

Viderudvikling af Brackenridge (1997) kontinium 

Modellen viser, at der kan være en sammenhæng og en mulig udviklingstendens fra diskrimination over
krænkelse og til misbrug. Krænkende adfærd kan bevæge sig fra diskrimination omhandlende et køligt
klima præget af fx. forskelsbehandling eller mobning over krænkelser af mere direkte personlig rettet og
af intim karakter til decideret misbrug. Der sker mange skred i samværet inden man rammer en juridsk
grænse. Ikke alle krænkelser er således kriminelle og juridisk strafbare. Men det er personlige grænser,
der bestemmer, hvorvidt adfærden opfattes som krænkende.
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Hvorfor man til tider kan miste blikket for afvigelser af sociale normer

Der er i børne- og ungdomsorganisationer mange positive omgangsformer og normer, der skaber et
fællesskab. Uniformer, indretning, symboler, titler, jargon, humor, historier, ceremonier, ritualer,
traditioner, leg og spil er alle sociale faktorer, der skaber et særligt sammenhold og bestemte normer i
foreningen. 

Når man er medlem af en forening, kan man være noget særligt og påtage sig et særligt ansvar, som
man ikke nødvendigvis har udenfor foreningen. Den særlige kultur der er i en forening kan være
rigtig positiv og udviklende. Men der kan i sociale sammenhænge gennem lignende faktorer opstå
usagte og skadende sociale normer, hvor grænseoverskridende handlinger er mere accepteret end i
hverdagen - uden at man som potentiel krænker eller offer selv er klar over, at det er
grænseoverskridende. Derfor oplever man tit, at når én fortæller om sin oplevelse af at blive krænket,
så følger der ofte flere med.

Når vi taler om samvær og trivsel i børne- og ungdomsorganisationer,
så zoomer vi ind på det, vi allerede gør, der er ønsket adfærd i
foreningen, og hvad der ikke er. Det bliver således en rammesætning for godt samvær, der forebygger
muligheden for skred i normer og ovenstående udviklingstendens. Retningslinjer for samvær skal ikke bare
ligge i skuffen eller på hjemmesiden. De skal hele tiden forholdes til og snakkes om.  At have en løbende
samtale og et sprog for godt samvær, kan virke forebyggende mod ovenstående udvikling. Samtalen kan
handle om, hvordan man som leder undgår at overskride børn, unge og voksnes fysiske og seksuelle grænser,
og da vil følgende emner – som tager udgangspunkt i et fokus på lederrollen – danne udgangspunkt for en
dialog.
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Pointen med at diskutere spilleregler for samværet er, at det dermed bliver synligt for alle i foreningen,
hvis der sker afvigelser fra det aftalte. På den måde er man som leder med til at beskytte medlemmer og
sig selv mod at få en ubegrundet mistanke rettet mod sig. Desuden sikrer man, at der ikke sker et skred i
foreningens kultur, hvor grænseoverskridende adfærd pludselig sker uden nogen adresserer det. Et lille
fif er at nye ledere i foreningen altid introduceres til disse sociale spilleregler for eksempel i forbindelse
med lederrekrutteringen.

Viderudvikling af
religionsvidenska
belig ritualmodel
Sørensen (1997)
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Modellen "Fra hverdagens normer til foreningens" viser, hvordan man som individ har en overgang ind i
foreningen. Modellen kan sammenlignes med et overgangsritual eller forklaret med et dagligdags
eksempel - forskellen på hverdag og weekend. Der er nogle ting, såsom indtag af alkohol eller slik, der er
mere accepteret at gøre i weekenden end i hverdagen. Fredagsslik symboliserer fx. overgangen ind i
weekenden. 
På samme måde er der adfærd, der er mere anerkendt i foreningen end udenfor foreningen såsom specielle
håndtegn, taleformer eller andet. Ved dialog om samvær og trivsel stiller man særligt skarpt på og
italesætter denne overgang. Man stiller skarpt på de formelle og uformelle rammer i foreningen og de
spilleregler, der bør gøre sig gældende for godt samvær samt omgangsformer, der ikke hører til. 



UDVIKLING AF

SAMVÆRSPOLITIK I

ORGANISATIONER

MED UNG TIL UNG

RELATIONER

Spørgsmål og områder man kan
tage udgangspunkt i og

eksempler
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En guide til hvordan I kan starte den vigtige samtale om regler for samvær i jeres forening. Følgende
guide indeholder: 
 
Spørgsmål man kan tage udgangspunkt i
Benspænd hvis I allerede har en samværspolitik  
Eksempler på samværspolitik.
 
Samværspolitk kan til tider virke og lyde formanende, men det er en måde at forebygge potentielle
misforståelser, forventningsafstemme med ansatte og frivillige, sikre medlemsbeskyttelse og forebygge
overgreb på børn og unge. I denne vejledning skelnes der ikke mellem retningslinjer for samvær,
samværspolitik, leveregler eller kodeks for samvær. Fremadrettet bruges udtrykket samværspolitik. 
Det er vigtigt at påpege, at der ikke findes ét enkelt svar på en samværspolitik. Den skal udarbejdes og
bearbejdes i dialog mellem foreningens børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at medlemmerne er med til at
drøfte spillereglerne for samværet i foreningen. På den måde bliver der sat ord og billeder på, hvad jeres
medlemmer opfatter som krænkende opførsel og godt samvær. En samværspolitik indeholder både, hvad I
mener er godt samvær i jeres forening, og hvad man skal gøre, hvis mistanke opstår eller reglerne
overtrædes.
 
En dialog om regler for samvær kunne tage udgangspunkt i følgende emner, der er relevante for jeres
forening. Der er muligvis andre emner end præsenteret her. I kan derfor starte med at tale om, hvilke
emner, der er vigtige for jer.

Nuværende erfaring

Kæresterier og one night stands

Sociale arrangementer og alkoholindtag

Den digitale verden i foreningen

Nye medlemmer og frivillige 

Mistanke og rygter

Da der ikke findes én gældende samværspolitik i foreningslivet, er denne guide bygget op omkring
spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i.

Guide
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Spørgsmål I kan tage udgangspunkt i

Nuværende erfaring

Kæresterier og one night stands

Sociale arrangementer og alkoholindtag

Den digitale verden i foreningen

Det er altid en god idé at tage udgangspunkt i, hvor jeres forening er lige nu. I kan derfor stille jer selv
spørgsmålene.

Hvordan fungerer det nuværende samvær mellem voksne og unge i vores forening?
Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi, og hvordan håndterede vi det?
I hvilke situationer er der størst risiko for, at børn og unge i vores foreninger kan blive krænket af
nogen art eller på anden måde få overskredet sine grænser?

Folkeskolelærerparagraffen siger, at en leder ikke må have seksuelle forhold til et medlem under 18 år,
hvilket skaber en række gråzoner, når jævnaldrende unge mødes i foreningen.

Hvor går grænsen hos os mellem kæresteforhold, one night stands og udnyttelse af sin position som
leder, underviser eller instruktør?
Hvordan håndterer vi forelskelser og intime forhold mellem en leder og et medlem?

Ungdomskultur i Danmark indebære alkohol og gode fester. Der er dog relevant at overveje, hvornår
skal festen finde sted og er der alternativer til medlemmer, der ikke vil drikke? 

Hvor og hvornår er det tilladt at indtage alkohol i vores forening, og hvornår er det uhensigtsmæssigt
og ekskluderende?
Hvad indebærer det gode sociale arrangement i vores forening, og indebærer det gode arrangement
altid alkohol?
Er det muligt at sige nej tak til alkohol, og hvordan bliver det opfattet i vores forening?

Sociale medier er i foreningslivet blevet en fast del af det sociale, der ikke kan udelukkes som værende en
del af foreningens fællesskab.

Hvordan undgår vi i vores forening mobning, og sikrer en rimelig og respektfuld omgangstone mellem
vores medlemmer på forskellige sociale platforme?  
Hvordan sikrer vi, at der ikke bliver lagt billeder op, som bryder folks private grænser?
Hvad er vores regler om at tage billeder, og at poste billeder fra foreningens aktiviteter på sociale
medier?
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Nye medlemmer og frivillige

Mistanke og rygter

Hvis I allerede har en samværspolitik

Eksempler på samværspolitik

Hvordan vil samværspolitikken håndtere en specifik hændelse såsom

Hvis I allerede har en samværspolitik, er der her nogle benspænd, I kan holde op mod jeres regler:
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For at undgå at nye medlemmer skubber sociale normer i en uønsket retning, er det en god idé, at nye
ledere og medlemmer i foreningen introduceres til samværsregler for eksempel i forbindelse med
lederrekrutteringen.

Hvordan instrueres nye medlemmer, ledere, frivillige og andet i vores samværspolitik?
Hvordan ”ansættes” frivillige ved os på forsvarlig vis?

I foreningslivet har man ofte mange venner og et stort netværk. Det er en god idé at overveje, hvordan
man undgår sladder og rygter, og hvordan man sikrer, at der er en kompetent instans, man kan gå til,
hvis man oplever at blive krænket eller har mistanke.

Hvad skal vores medlemmer gøre, hvis de hører om noget, der bekymrer dem?
Hvad skal vores medlemmer gøre, hvis de bliver vidne til noget?
Hvem skal vores medlemmer henvende sig til?
Hvordan sikrer vi, at man kan gå udenom en leder, der er opstået mistanke omkring, eller som har
krænket et medlem?

Grov mobning
Seksuel krænkelse mellem en leder på 20 år og medlem på 18 år
Deling af billeder på nettet
Indtag eller medbringelse af stoffer eller alkohol

Hvordan kan denne samværspolitik sikre, at ingen medlemmer oplever sine grænser overskredet?
Hvilke emner behandles ikke i samværspolitikken?
Hvad skal du gøre, ud fra samværspolitikken, hvis der opstår en mistanke om mistrivsel eller
krænkelse?

Til sidst i denne vejledning har vi samlet litteratur og links til eksempler på
samværspolitik fra DUFs medlemsorganisationer. 



UDVIKLING AF

SAMVÆRSPOLITIK I

ORGANISATIONER

MED VOKSEN TIL

BARN RELATIONER
Spørgsmål og områder man kan

tage udgangspunkt i og
eksempler
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En guide til, hvordan I kan starte den vigtige samtale om regler for samvær i jeres forening. Følgende
guide indeholder: Spørgsmål man kan tage udgangspunkt i, benspænd hvis I allerede har en
samværspolitik og eksempler på samværspolitik.
 
Samværspolitk kan til tider virke og lyde formanende, men det er en måde at forebygge potentielle
misforståelser, forventningsafstemme med ansatte og frivillige, sikre medlemsbeskyttelse og forebygge
overgreb på børn og unge. Det er vigtigt at påpege, at der ikke findes ét enkelt svar på en samværspolitik.
Den skal udarbejdes og bearbejdes i dialog mellem foreningens børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at
børnene og de unge er med til at drøfte spillereglerne for samværet i foreningen. På den måde bliver der
sat ord og billeder på, hvad jeres medlemmer opfatter som krænkende opførsel og godt samvær. En
samværspolitik indeholder både, hvad I mener er godt samvær i jeres forening, og hvad man skal gøre,
hvis mistanke opstår eller reglerne overtrædes.
 
En dialog om regler for samvær kunne tage udgangspunkt i følgende emner, der er relevante for jeres
forening. Der er muligvis andre emner end præsenteret her. I kan derfor starte med at tale om, hvilke
emner, der er vigtige for jer.

Da der ikke findes én gældende samværspolitik i foreningslivet, er denne guide bygget op omkring gode
spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i.

Nuværende erfaring

Overnatning

Omklædning/badning

Støtte og omsorg – herunder intimsfæren

Den digitale verden

Nye medlemmer og frivillige 

Forældresamarbejde og mistrivsel opstået udenfor foreningen

Mistanke og rygter

Guide
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Spørgsmål I kan tage udgangspunkt i

Nuværende erfaring

Overnatning

Støtte og omsorg – herunder intimsfæren

Hvordan fungerer det nuværende samvær mellem voksne, unge og børn i vores forening?
Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi, og hvordan håndterede vi det?
I hvilke situationer er der størst risiko for, at børn og unge i vores foreninger kan blive krænket af
nogen art eller på anden måde få overskredet sine grænser?

Det er altid en god idé at tage udgangspunkt i, hvor jeres forening er lige nu. I kan derfor stille jer selv
spørgsmålene.

Næsten alle foreninger tilbyder aktiviteter, hvori der er overnatning. Alt fra telttur til lejre. Det er vigtigt at
forholde sig til i en samværspolitik, hvordan man vil håndtere overnatning.

Hvordan mener vi, at overnatning på for eksempel weekendture skal foregå? Skal drenge og piger sove
sammen eller hver for sig – er der en bestemt alder, hvor det er naturligt at skille dem ad?
Hvor og på hvilken måde overnatter ledere, instruktører eller andre voksne?
Hvordan putter vi børn i vores forening, og hvad må lederen?

I voksen til barn relationer spiller støtte og omsorg en vigtig rolle. I foreningslivet kommer ledere meget
tæt på børnene f.eks. hvis et barn ikke kan sove, eller har tisset i soveposen. Det er derfor vigtigt, at I
udvikler på spørgsmålene, så de tager udgangspunkt i situationer, som I har haft. 

Har vi regler for, hvordan ledere, instruktører og andre voksne kan udøve omsorg med en bevidsthed
om egen rolle og grænser?
Hvordan kan vi gøre hinanden opmærksomme på vores rolle og ansvar som ledere og instruktører –
herunder for at beskytte andre ledere?
Hvor går grænsen mellem at kramme, trøste. opmuntre eller tumle og fysisk overgreb og krænkelse?
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Den digitale verden

Nye medlemmer og frivillige

Forældresamarbejde og mistrivsel opstået udenfor foreningen

Side 15

Sociale medier er i foreningslivet blevet en fast del af det sociale, der ikke kan udelukkes som værende en
del af foreningens fællesskab. Udover det, så har alle et kamera i sin lomme – alle har og kan tage billeder af
foreningens aktiviteter.

Hvordan undgår vi i vores forening mobning, og sikrer en rimelig og respektfuld omgangstone mellem
vores medlemmer på forskellige sociale platforme?  
Hvordan sikrer vi, at der ikke bliver lagt billeder op, som bryder folks private grænser?
Hvem følger hvem? Må børn følge voksne på sociale medier? Må man være venner?
Hvad er vores regler om at tage billeder, og at poste billeder fra foreningens aktiviteter på sociale
medier? Hvem tager billeder, og hvad bruger vi billederne til?

For at undgå, at nye medlemmer skubber sociale normer i en uønsket retning, er det en god idé, at nye
ledere og medlemmer i foreningen introduceres til samværsregler for eksempel i forbindelse med
lederrekrutteringen.

Hvordan instrueres nye medlemmer, ledere, frivillige og andet i vores samværspolitik?
Hvordan ”ansættes” frivillige ved os på forsvarlig vis?

Mange forældre har en positiv bekymring for deres børns/unges deltagelse i foreningslivet. Det er derfor
en god idé at være skarpe på, hvornår forældre inddrages.

Om hvad og hvordan får forældre oplysninger fra vores forening?
Hvordan følger vi som forening op på bekymringer rejst af forældre, familie eller et medlems venner?
Hvordan håndterer vi, hvis vores medlemmer mistrives på baggrund af hændelser sket udenfor
foreningen?
Hvornår skal forældre inddrages?

Hvordan sikrer vi, at børn og unges blufærdighed ikke bliver krænket i forbindelse med badning og
omklædning?
Hvordan finder badning og omklædning sted?

En anden naturlig del i foreningslivet er omklædning og badning

Omklædning/badning
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Mistanke og rygter

Hvis I allerede har en samværspolitik

Eksempler på samværspolitik

Side 16

I foreningslivet har man ofte mange venner og et stort netværk. Det er en god idé at overveje, hvordan
vi undgår sladder og rygter, og hvordan vi sikrer, at der er en kompetent instans, man kan gå til, hvis
man oplever at blive krænket, eller har mistanke.

Hvad skal vores medlemmer gøre, hvis de hører om noget, der bekymrer dem?
Hvad skal vores medlemmer gøre, hvis de bliver vidne til noget?
Hvem skal vores medlemmer henvende sig til?
Hvordan sikrer vi, at man kan gå udenom en leder, der er opstået mistanke omkring, eller som har
krænket et medlem?

Hvis I allerede har en samværspolitik, er der her nogle benspænd, I kan holde op mod jeres regler:

Hvordan vil samværspolitikken håndtere en specifik hændelse såsom

Grov mobning
Seksuel krænkelse mellem en leder på 20 år og et medlem på 18 år
Deling af billeder på nettet
Indtag eller medbringelse af stoffer eller alkohol

Hvordan kan denne samværspolitik sikre, at ingen medlemmer oplever sine grænser overskredet?
Hvilke emner behandles ikke i samværspolitikken?
Hvad skal du gøre, ud fra samværspolitikken, hvis der opstår en mistanke om mistrivsel eller
krænkelse?

Til sidst i denne vejledning har vi samlet litteratur og links til eksempler på samværspolitik fra DUFs
medlemsorganisationer. 



LOVGIVNING
Hvad siger loven og hvad betyder

det i praksis

Side 17
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Hvad siger loven og hvad betyder det i
praksis
Børneattest 
Foreninger med aktiviteter for børn under 15 år skal indhente børneattest, inden de ansætter nye
medarbejdere eller frivillige, hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Læs nærmere
om børneattester her: https://duf.dk/artikel/boerneattester/

Samleje og anden kønslig omgang
Grundlæggende er det i følgende straffelovens §§ 222, 224 og 225 ulovligt at have samleje eller anden
kønslig omgang med børn under 15 år.
Dertil kommer ’folkeskolelærerparagraffen’, som straffelovens § 223 populært omtales. Jævnfør
folkeskolelærerparagraffem er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18
år, der er betroet én ”til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og
erfaring.
Herudover straffes blufærdighed med fængsel eller bøde ifølge straffelovens § 232.
 
Straffelovens regler betyder, at selv om den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, er det fortsat strafbart at
have samleje med en person under 18 år, som er betroet en til opdragelse. I foreningssammenhæng vil det
sige, at ledere, undervisere, instruktører og medarbejdere ikke må have seksuel omgang med unge under 18
år i direkte relation, som tager del i foreningens aktiviteter – også selv om de er fyldt 15 år.
Det vil sige, at når man er træner, underviser, leder eller instruktør, har man en betroet relation til den
unge eller barnet, der modtager undervisning. Det er derfor ulovligt som leder at have seksuelt samkvem
med en person under 18 år, som man er leder for. Det har ingen betydning, at personen selv opfordrer til
seksuelt samvær. Bestemmelserne gælder, uanset hvilket køn.

Generel underretningspligt
I servicelovens § 154 er der en generel underretningspligt, som gælder i hele samfundet generelt:
 
Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller
som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette
kommunalbestyrelsen.
 
 
Dette betyder konkret, at man har en pligt til at underrette barnets bopælskommune om bekymringer
generelt. Det kan både være vold i hjemmet, mistanke om incest, ulovlig seksuel omgang som beskrevet
ovenfor og i øvrigt generelt mistrivsel. Det foregår helt konkret ved at udfylde formularen på
bopælskommunens hjemmeside, som herefter har pligt til at vurdere bekymringen og eventuelt handle på
den. Kommunen vil aldrig handle udelukkede på en bekymring, hvorfor man ikke skal være bange for at
foretage en underretning, tværtimod er det ens ansvar og pligt. Er man i tvivl om kommunen tager
underretningen tilstrækkeligt alvorligt, kan der efterfølgende rettes kontakt til Ankestyrelsen. Ved tvivl er
I velkomne til at rådføre jer hos DUFs juridiske konsulent.

Ingen anmeldelsespligt
I modsætningen til reglerne for børn og unge under 18 år om den generelle
underretningspligt, så har man ikke en pligt i øvrigt til at anmelde forhold, som
mistænkes værende kriminelle. Naturligvis bør kriminelle forhold altid anmeldes
til politiet, men realiteten er bare også, at det kan være ganske ubehageligt for
ofret. Derfor anbefaler vi at man støtter ofret med hjælp og vejledning, hvis
vedkommende ønsker at anmelde forholdet til politiet.

https://duf.dk/artikel/boerneattester/
https://duf.dk/artikel/boerneattester/
https://duf.dk/artikel/boerneattester/


ØVELSER
Workshop-drejebøger og

tilhørende øvelser

Side 19



SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG

UNGDOMSORGANISATIONER

Start samtalen om forskellige emner i
din forening
I gang med at tage samtaler om relevante samværs- og trivselsemner
Det er ikke nemt at lave en samværspolitik, der tager højde for alt og alle situationer. Det kan derfor
være relevant løbende at have samtaler om forskellig forhold, når det kommer til samvær og trivsel, der
ikke kan formuleres på skrift. Enhver forening er forskellig i forhold til sammensætning af medlemmer
både hvad angår køn, alder, aldersforskel, etnicitet, relationer og erfaring. 
 
Det er derfor nødvendigt at tage samtalerne om de emner, der er relevante for medlemmernes samvær.
Fx. er workshopøvelserne om alkohol ikke så relevante i en forening, hvor man ikke indtager alkohol.
Overvej følgende forhold, når du udvælger en bestemt øvelse eller workshop til din forening.
 
 
 
Målene med workshopen og tilhørende øvelser

Hvad vil du gerne opnå ved at bruge denne workshop og tilhørende øvelse?
Hvorfor vil du gerne tale om pågældende emne?
Hvilke forskellige aspekter kan komme op (endda konflikter) ved at have dialogen om pågældende
emne?
Kan dialogen i workshoppen være med til at åbne nye perspektiver og opfattelser? Før du går i
dybden med en workshop, så forsøg at reflektere over formålet og alle de muligheder, det kan åbne
op for.

Vil metoderne/øvelserne beskrevet i nedenstående emner berøre dine medlemmer og fange deres
interesse? Er der rum nok til at tilkendegivelse af individuelle holdninger?
Har dine medlemmer specielle behov, der skal tages højde for? Såsom aldersforskel, erfaringsgrad,
sprogbarrierer, funktionsnedsættelser eller inhabilitet?
Er drejebøger og tilhørende øvelser de rette i forhold til alder og størrelsen på gruppen? Hvis
gruppen er meget stor, så overvej at splitte gruppen op i mindre diskussionsgrupper.

Målgruppe

Side 20

Omgivelser, sted og tid

Samvær i foreningen kan indeholde samtaler om nogle tunge emner. Det er derfor vigtigt at overveje de
sociale, kulturelle, foreningspolitiske og personlige omgivelser, før man afholder workshops, der giver rum
for de vigtige samtaler.
Hvis du kender dine medlemmer godt, kunne du overveje, hvilke erfaringer individuelle deltagere vil bringe
ind i samtalen. Hvis forskellige deltagere har forskellige erfaringer, så skal man forsøge at sikre, at alle
deltagere kan bidrage og få noget ud af workshoppen.
Hvilken kultur dominerer blandt dine medlemmer og hvorfor? Er relationerne og graden af talelyst passende
for emnet og workshoppen? Der er fx. emner og øvelser, der kræver meget personlig udveksling blandt
deltagere, og hvis man kaster sig ud i det, uden at dine medlemmer helt er klar på det, så kan det være
kontraproduktivt eller blokere for aktiv deltagelse blandt nogen.
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Skabelon
Hvert emne introduceres herunder med forskellige øvelser og en drejebog for de workshops, som DUFs
netværksgrupper for samvær og trivsel har udviklet. Det er lavet sådan, at det hurtigt giver dig et overblik
over, om øvelserne er velegnet til dit formål. Øvelserne under hvert emne forklares efter en skabelon, som
er inddelt i følgende fem punkter

Formål: Hvad er øvelsen egnet til? Hvilke muligheder ligger der i øvelsen i forhold til at forstå det
pågældende emne? 
Trin for trin: En beskrivelse af, hvordan øvelsen helt konkret udføres
Refleksion: Idéer til relevante pointer, som er oplagte at få frem i forbindelse med øvelsen. Eksempler
på spørgsmål til refleksion som du kan stille under opsamlingen efter øvelsen eller i løbet af øvelsen.
Husk, at der kan være andre spørgsmål, som passer bedre til dine deltagere.
Praktisk: Vejledende information omkring passende antal deltagere, tidsramme, materialer, krav til
rummets opbygning o.l.
Variationer: Muligheder for variatoner over øvelsen. Der kan også være et tip, en aha-oplevelse eller
noget særligt, man kan lære ved en historie fra netværksgrupperne for samvær og trivsel. Endelig kan
det være noget, man skal være opmærksom på i form af særlige udfordringer for facilitatoren.

Citat

"Fokus på trivsel og samvær er vigtigt, fordi 
vi gerne vil skabe nogle ungemiljøer, hvor der er plads til alle, der har lyst
til at være med, og hvor der er plads til, at man kan være, som man selv har
lyst til. I vores forening har vi prøvet med inspiration fra de her workshops
at tale om vores alkoholkultur. Vi har skabt en alkoholkultur, hvor der
bliver drukket mindre, og hvor flere har lyst til at være med." 
 
- Martin Flindt Nielsen, Næstformand EEO og medlem af
netværksgrupperne for trivsel og samvær.
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Alkoholkultur og sociale
arrangementer i foreninger 
 
 

Forelskelse, gråzoner og seksuel
krænkelse blandt unge i foreningen

Digital dannelse og tonen i debatter i
foreningen

Temaer udviklet af ung til ung Temaer udviklet af voksen
til barn

Givende fællesskaber og
relationer i en digitaliseret
verden

Forebyggelse af krænkelser
og seksuelt misbrug af børn
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DIGITAL DANNELSE OG TONEN I

DEBATTER I FORENINGEN

Side 22



SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG

UNGDOMSORGANISATIONER

1.1 Tonen i debatten – caseøvelse

Formål

Trin for trin

Statements

At åbne op for samtalen om, hvordan man i en forening kommunikerer på nettet og fører en sober debat,
hvor alle føler, at de kan deltage.

Facilitator forbereder rummet med forskellige statements eller uklip af citater fra facebook. Gerne fra
debatter, hvor kommentarerne både er hårde og neutrale.
 
Facilitator uddeler eller viser på powerpoints forskellige statements fra sociale medier og stiller
spørgsmålene fra refleksions-afsnittet. 
 
Dernæst læser facilitator nedenstående cases op. Deltagere diskuterer cases to og to eller i grupper.
 
Case 1
Frans har været til fest i sin lokalforening, og lægger efterfølgende et billede op. På billedet er medlemmet
Tobias ved at kaste op. Frans har skrevet en kommentar til billedet og kommentaren er udstillende: Tobias
kunne ikke klare mosten, han er en svagpisser.
           Deltagerne diskuterer casen og skal efterfølgende forholde sig til: Om det ville gøre en forskel, hvis det
var en dreng, der lagde et billede op af en pige, en pige der lagde et billede op af en anden pige, eller en pige
der lagde et billede op af en dreng?
 
Case 2
Et gammelt medlem af foreningen starter en debat på et nyt medlems opslag, og irettesætter det nye medlem
om noget principielt om foreningen, som det nye medlem ikke har forstået. Debatten løber løbsk og foregår
primært mellem ældre medlemmer og ingen nye blander sig, selvom det er dem, det omhandler.
           Skal diskussionen stoppes, eller hvordan vil du agere?
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Praktisk

Variationer

Man kan som facilitator selv udvikle cases. Man kan ligeledes finde flere eksempler på hadske beskeder fra
sociale medier.

Refleksion

Spørgsmål til statements/kommentarer fra facebook
•         Hvad gør det ved jer, når I læser de forskellige hadefulde beskeder?
•         Hvad har casene gjort jer opmærksomme på i forhold til jeres forening?
•         Hvad er næste skridt for jer?
 
Afsluttende spørgsmål - skal I have retningslinjer for:
•         Hvad der lægges op?
•         Hvem der lægger hvad op?
•         Hvem der kan slette opslag og kommentarer?
•         Har foreningen et ansvar for, at medlemmer opfører sig ordentligt på sociale medier? 
 
– er der plads til, at jeres medlemmer kan lave ekstremistiske udsagn på f.eks. Facebook og samtidige aktive
i jeres forening?

Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje om der er tid nok og om gruppen
bør deles op. 
 
20 minutter
 
 
Print med cases og evt. statements
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1.2 Hvad kan smileys? Kommunikation på sociale medier

Formål

Trin for trin

Refleksion

At vise, at kommunikation på nettet og den skrevne kommunikation ændrer betydning, når forskellige
smileys skiftes ud og sættes efter skriftlige udsagn 
- en kickstarter til at tale om foreningens kommunikation på sociale medier

Facilitator har på plancher eller andet forberedt en række udsagn som nedenstående. Udover det har
facilitator udklippet forskellige smileys, der med lærerens tyggegummi kan sættes på de forskellige udsagn. 
 
 Facilitator fremviser et udsagn ad gangen.
 
Deltagerne siger, hvad de umiddelbart tænker personen forsøger at kommunikere. Derefter placerer
facilitator en smiley for enden af udsagnet og stiller samme spørgsmål igen. Dette fortsætter facilitatoren
med så lang tid, det giver mening. Derefter skifter facilitator til et nyt udsagn.
 
Udsagn:
”Fy for satan, hvor er du fed!”
”Vi skal i en butik for tykke mennesker og købe tøj til dig.”
”Hold kæft, hvor er du dum!”
”Har du overhovedet tænkt, før du taler?”
”Er du blondine?”
 
Smileys man kan bruge:
😕 😀 :) 😘 😂 😵 😠 😢 
 
◦Hvilken kontekst passer de forskellige smileys i?
 
Derefter samler facilitator refleksioner op i plenum.

Hvad sker der, når man bytter rundt på smileys?
Hvordan kommunikerer vi på sociale medier i vores forening?
Hvordan kommunikerer vi som ansatte/ledere med/til vores børn og unge?
Hvordan kan vi være mere opmærksomme på vores skriftlige kommunikation?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

Man kan gøre arbejdet mere gruppebaseret og mere lækkert med udprint af forskellige smileyer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje om der er tid nok og om gruppen
bør deles op.
 
30 minutter
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher, print af forskellige smileys
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1.3 De billeder vi bruger i foreningen

Formål

Trin for trin

Refleksion

At få deltagerne til at reflektere over, hvad billeder viser os, og hvad deling af billeder 
har af betydning for individer og samværet

Facilitatorerne opdeler deltagerne i grupper. Dernæst sender facilitatorne deltagerne ud med en
mobiltelefon eller et kamera.
 
Grupperne har til opgave om at opstille tre situationer og tage billeder af det. Situationerne skal være:
 
◦         Over strengen og grænseoverskridende
◦         En situation, der kendetegner og symboliserer foreningen
◦         Er kedelige
 
Derefter mødes grupperne igen, viser deres billeder og drøfter dem.
 
De forskellige grupper forsøger at gætte betydningen af hinandens billeder.
 

Ligner de billeder, I lige har taget, dem I har på jeres hjemmeside?
Har I oplevet deling og uhensigtsmæssig brug af billeder?
Hvordan håndterer vi deling af billeder?
Må alle tage billeder i vores forening?
 
•         Hvad bruger man Instagram til?
•         Hvad bruger man Snapchat til?
•         Hvad bruger man Facebook til?
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Variationer

Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

Denne øvelse kan altid skaleres op; man kan som facilitator også medbringe billeder for at understrege
pointerne om billedtagning i foreningslivet. Eller finde på andre situationer, der skal tages billeder af.

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje om der er tid nok og om gruppen
bør deles op.
 
45 - 60 minutter
 
 
Kamera, mobiltelefoner og powerpoint projektor
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Drejebog

Overskrift: Brug af sociale medier og tonen i debatten i foreninger
 
Målgruppe: Unge og voksne, det kan både være almindelige medlemmer og ledere i alderen 16+
 
Antal deltagere: 15 og op til 30
 
Varighed: 2 – 3 timer
 
Antal facilitatorer: 2, markeret i teksten som A og B

Tid: Hvad skal vi Hvem

15 min. Velkomst og kort introduktion til projektet: Netværksgrupper for trivsel
og samvær i foreningslivet (eller det forløb, du repræsenterer).
 
Hvorfor er vi her i dag?
 
Hvem er facilitatorerne, og hvorfor kan vi sige noget om emnet:
Start med egne erfaringer med emnet og uddyb med jeres rolle i
organisationen eller forløbet.
 
Hvem er i lokalet?
Navnerunde: Navn og forening
Hvem er hvem, og hvad er ens rolle i organisationen.
Hvilke sociale medier bruger I og hvordan?

Alle

A leder Tonen i debatten - Caseøvelse (Øvelse 1.1)20 min.
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15 min Introduktion til grænselandet mellem mobning og harmløs drilleri
 
Vi tænker, at drilleri faktisk også kan virke inkluderende i et fællesskab
 
Deling af billeder; vi vil ikke bruge meget tid på det lovlige aspekt af
deling, men vil gerne gøre opmærksom på, at
 
◦         Det er ulovligt at dele billede uden samtykke
◦         Det er ulovligt at sende snaps af andre uden samtykke
 
Hvordan definerer du mobning på nettet?

B leder

20 min Hvad kan smileys? Kommunikation på sociale medier (Øvelse 1.2)

45 min

Afslutning
 
•         Hvad er næste skridt for jer nu?
•         Mangler I noget for at kunne gå videre?
 
Check-out
Hvad tager jeg med mig herfra

B Leder og A
supplerer

Alle

De billeder vi bruger i foreningen (Øvelse 3.3) A leder

15 min
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FORELSKELSE, GRÅZONER OG

SEKSUEL KRÆNKELSE BLANDT

UNGE I FORENINGEN
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2.1 Diskussionsøvelse – min opfattelse, din opfattelse og vores
opfattelse

Formål

Trin for trin

Refleksion

At tage temperaturen på egen organisation om, hvad situationen er med kærlighed og sex i organisationen

Folk deles op i grupper (ca. fem i hver)
 
I grupper bliver deltagerne bedt om at diskutere kærligheds- og seksualkulturen i deres organisation. Der
ligger plancher på bordet, hvor deltagerne får ti minutter til i stilhed at skrive noget på post-its under hvert
emne.
 
På plancherne står der:
●       Hvordan er kærlighed og seksuel adfærd en del af jeres organisationskultur?
●       Har I/medlemmerne en oplevelse af, at seksuel adfærd og kærlighed fylder meget? For meget?
 
15 minutter  
Opsamling i gruppen, hvor man sætter post-its på plancherne og snakker om, hvad man hver især har
skrevet.        
 
Påsætning af post-its

Hvordan undgår man, at medlemmer har negative oplevelser med seksuel adfærd og kærlighed i jeres
organisation? Samtidig med, at der stadig er plads til kærlighed i organisationen.
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Praktisk

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje om der er tid nok og om gruppen
bør deles op.
30 minutter
 
 
Post-its og flipover-papir eller plancher

Variationer

Man kan variere ved at lave en fælles påsætning af post-its i plenum
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2.2 Barometeret - Gråzone eller ikke gråzone?
Formål

Trin for trin

Denne øvelse er velegnet til at sætte fokus på nogle af de dilemmaer, der kan opstå i en forening blandt unge
og skabe en åben snak om kærlighed, gråzoner og grænseoverskridende adfærd blandt unge.

I plenum forklares øvelsen.
 
Deltagerne skal individuelt skrive minimum to dilemmaer/situationer til diskussion fra deres egen
organisation. Facilitator kommer bevidst ikke med et eksempel for ikke at pege deltagerne for meget i en
specifik retning. Situationerne skal handle om noget, hvor sex, adfærd eller kærlighed er havnet i en gråzone
på en eller anden vis, som kan skabe uklarhed eller utryghed. Deltagerne skal ikke skrive rigtige navne og
ikke nævne nogen specifik organisation.
 
Dilemmaerne bliver samlet i en stor bunke og blandes, så de på den måde bliver anonymiseret. Derefter
holdes en pause (hvor facilitator indsamler dilemmaerne og fordeler dem i bunker alt efter, hvor mange
grupper, der skal være).
 
Deltagerne inddeles i nye grupper med ca. fem i hver - gerne så man er sammen med organisationer, der
ligner hinanden.
 
Diskussionsøvelse i grupper med eksempler fra forrige øvelse. Her skal deltagerne diskutere
dilemmaerne/situationerne ud fra spørgsmål i refleksionsafsnittet.
 
20 min.
Opsamling i plenum: Hver gruppe udvælger minimum ét dilemma, som de forklarer i plenum, herunder også
deres tanker om dilemmaet. Gruppen placerer det på barometeret på tavlen eller flipchart.
 
Efter gennemgang af dilemmaer kan man forsøge i fællesskab at sætte to streger, der indskrænker
”gråzonen”.
 

Barometer med linje tegnet på tavle eller flipchart fra
 
Okay --------------------------------------------------------------- Ikke okay
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Praktisk

Variationer

Man forsøger som facilitator at indskrænke, hvornår noget er en okay/ikke okay/en gråzone. Øvelsen
fokuserer ikke på ulovligheder, men igangsætter en samtale om gråzoner i foreninger med mange ung til ung
relationer. 
 
Dilemmaerne skal ikke indeholde navn eller organisation - og skal helst anonymiseres mest muligt (ingen
navne - evt. falske navne). Dilemmaer kan ligeledes være opdigtet eller være noget, der er sket uden for sin
forening, men kan passe i en foreningskontekst

Spørgsmål til diskussion: 
Hvorfor er situationen opstået?
Er situationen et problem?
Hvordan løser man situationen, og hvordan skal det evt. sanktioneres?
Hvordan kunne situationen være undgået?
 
Refleksion efter øvelse: 
Kan man tale om gråzoner i foreningslivet?
Hvordan skaber vi rum for grænsesøgende adfærd, der er okay, uden at det bliver grænseoverskridende?
Hvordan sikrer vi, at der er rum for kærlighed og forelskelse?
Hvordan håndterer vi sager, der er i gråzonen?

Refleksion

Antal
 
 
 
Tid
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
Øvelsen er velegnet til organisationer eller grupper, der har mange medlemmer i
alderen 17+.
50 minutter
 
Post-it og flipover-papir, tavle eller plancher og en hat eller skål
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2.3  Positioneringsøvelse – Gråzone eller ikke gråzone?

Formål

Trin for trin

At tydeliggøre forskellige deltageres opfattelse af, hvornår noget er en gråzone, og hvornår det ikke er.
At blive mere afklaret omkring egne og andres holdning og værdier i forhold til emnet

Deltagerne skal individuelt skrive minimum to dilemmaer/situationer til diskussion fra deres egen
organisation. Situationerne skal handle om noget, hvor sex, tilnærmelser eller kærlighed er havnet i en
gråzone på en eller anden vis, som kan skabe uklarhed eller utryghed.
 
Facilitator beder deltagerne om ikke at skrive rigtige navne og ikke nævne nogen specifik organisation.
Dilemmaerne bliver samlet i en stor bunke og blandet, så de på den måde bliver anonymiseret.
 
Derefter er rummet opdelt i en zone med ”Ikke gråzone” og ”gråzone”.
 
Deltagerne bliver derefter bedt om at stille sig i den ende, hvor svaret bedst harmonerer med deres egen
holdning. Alle skal vælge en position.
 
Deltagerne får 5-10 min. til at tale med de andre, der har valgt samme position om begrundelsen for deres
valg. Herefter giver mindst et par stykker fra hver position en tilbagemelding om, hvad der ligger bag
standpunkterne.
 
Herefter er det muligt at stille uddybende spørgsmål.
Hvis der skiftes position: Hvad fik dig til at skifte position?
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Refleksion

Er det en gråzone eller ikke en gråzone?
Hvorfor står du, hvor du står?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

”Gråzone” og ”ikke gråzone” kan laves om til andre positioner, såsom ”okay”, ”måske okay” og ”slet ikke i
orden” adfærd.
 
Man kan også eksperimentere med andre positioner eller tilføje et hjørne, så der bliver flere mulige
positioner.

Fra mere end 10 personer til maksimum 35 for at kunne nå, at så mange som muligt
kommer med deres synspunkter
 
45 - 60 minutter afhænger af mængden af dillemmaer
 
 
Tuscher, papir, hat/skål og et rum med plads til at bevæge sig rundt.
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Drejebog

Overskrift: Kærlighed, gråzoner og seksuel krænkelse blandt unge i foreningen
 
Målgruppe: Unge og voksne, det kan både være almindelige medlemmer og ledere. Alder: 16+
 
Antal deltagere: 15 og op til 30
 
Varighed: 2 – 3 timer
 
Antal facilitatorer: 2, markeret i teksten som A og B

Tid: Hvad skal vi Hvem

15 min. Velkomst og kort introduktion til projektet: Netværksgrupper for trivsel
og samvær i foreningslivet (eller det forløb, du repræsenterer).
 
Hvorfor er vi her i dag?
 
Informationer om emnet og hvorfor det er vigtigt.
Det er vigtigt at få talt om, så man kan komme uheldige situationer i
forkøbet. Det kan være tabubelagt, og er derfor noget, man ikke altid
taler om.
 
Hvem er facilitatorerne, og hvorfor kan vi sige noget om emnet:
Start med egne erfaringer med emnet og uddyb med jeres rolle i
organisation eller forløb.
 
Hvem er i lokalet?
Hvem er hvem, og hvad er ens rolle i organisationen. Hvad er ens
indledende tanker, når man bare hører emnet: “ Kærlighed, gråzoner og
seksuel krænkelse blandt unge i foreningen”.

Alle
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Diskussionsøvelse – min opfattelse, din opfattelse og vores opfattelse
(øvelse 2.1)

30 min. A leder og B
supplerer
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10 min. Opsamling i plenum
 
Grupper præsenterer i plenum, hvad der blev diskuteret i gruppen.
 
Opsamling og refleksion
Er der nogle iøjefaldende forskelle mellem grupperne? Hvorfor/hvorfor
ikke? Hvad kan dette have af betydning for vores arbejde i foreninger?

B leder

50 min. Barometeret - Gråzone eller ikke gråzone? (Øvelse 2.2)
 
Refleksionsspørgsmål i grupper
Hvorfor er situationen opstået?
Er situationen et problem?
Hvordan løser man situationen, og hvordan skal der evt. sanktioneres?
Hvordan kunne situationen være undgået?

20 min. Opsamling i plenum
 
Efter gennemgang af dilemmaer kan man forsøge i fællesskab at sætte to
streger, der indskrænker ”gråzonen” på barometeret
 
Refleksionsspørgsmål
Hvad tænker gruppen om dilemmaet?
Hvorfor har man valgt dét dilemma?
Hvad er grunden til, at I placerer dilemmaet der, hvor det er placeret?
Hvordan håndterer vi i foreningen de dilemmaer, der er i gråzonen?

A leder og B
supplerer

B leder og A
supplerer
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Opsummering:
Hvad tager I med jer fra workshoppen til gavn for jeres videre arbejde med
trivsel og samvær?
 
Hvordan vil I fortsætte snakken hjemme i egen forening?
 
Evaluering:
Et par ord til os som en tilbagemelding på workshoppen
 
Tak for i dag + evt. spørgsmål

15 min. A leder
 
 
 
 
 
B leder
 
 
Alle
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ALKOHOLKULTUR OG SOCIALE

ARRANGEMENTER I

FORENINGER

Side 37



3.1 Situationen i foreningen ”Alle os der”

Formål

Trin for trin

Refleksion

Denne øvelse er velegnet til at sætte fokus på forskelligheden i kulturer på tværs af foreninger. Øvelsen
skaber en synlighed af, at tanken om, at ”sådan gør vi her” ikke er gældende for alle medlemmer i foreningen. 
 
Øvelsen er velegnet til organisationer eller grupper, der har forskellige alkoholkulturer, og gerne vil starte en
dialog på tværs. Øvelsen er lavet ligesom TV2’s ”Alle os der..”

Rummet er indrettet med en firkant midt i rummet. Deltager står op i en klump. 
Facilitator siger et udsagn ad gangen – alle dem, der kan genkende det fra egen forening, træder ind i
firkanten lavet i rummet enten af fire stole eller med tape.
 
Deltagerne skal tage udgangspunkt i den forening, hvor de er (hvis de er nationalt valgte, tager de
udgangspunkt i organisationen nationalt, er de fra lokalafdelinger tager de udgangspunkt i det lokale osv.)
 
Udsagnene, som facilitator kan bruge:
Alle os, der har sociale arrangementer helt uden alkohol
Alle os, der har nedskrevne regler for, hvornår der må indtages alkohol
Alle os, der har en aldersgrænse for salg af alkohol
Alle os, der sælger hård spiritus til vores fester
Alle os, der drikker alkohol under møder
Alle os, der drikker alkohol efter møder
Alle os, der har alkoholfrie alternativer i baren
 
Efter øvelsen tager deltagerne plads i grupper. De skal fordele sig i grupper, så de ikke kun sidder med folk
fra samme forening.

Hvilken rolle spiller alkohol i din forening?
Er det som I gerne vil have det? Kan alle være med?
 
I grupper ved bordene diskuterer deltagerne (opsamles i plenum):
Blev du overrasket af øvelsen?
Hvilken rolle spiller alkohol i din forening?
Er det som I gerne vil have det? Kan alle være med?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere. Men det
fungerer bedst med et minimum på 10
 
20 - 30 minutter
 
 
Inden øvelsen er der lavet en firkant med malertape på gulvet eller stole.

Firkanten i lokalet kan laves med tape eller stole.
 
Man kan selv finde på udsagn, der er mere passende til egen forening. Man kan også bede deltagere om, at
have et nyt medlem og et erfaren medlem med. Dette skaber nogle interessante forskelle ved den enkelte
forening
 
Man kan ved hver udsagn udspørge deltagere om:
- Er det et problem?
- Hvad tænker du om mængden af personer, der står sammen med dig?
- Hvad tænker du om, at du står alene i firkanten?
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3.2 Bankospil om snydestrategier

Formål

Trin for trin

Refleksion

At skabe en dialog om, at folk bruger snydestrategier for at undgå at drikke og føle sig udenfor
At skabe en øjenåbner for deltagerne om, at snydestrategier eksisterer
At vise alle de ting folk gør, for at undgå at drikke alkohol

Deltagerne fordeles i grupper af 4 til 5 mennesker. 
 
Denne øvelse kan udformes på to måder. Enten forbereder facilitator bankoplader til deltagerne udfra
nedenstående kategorier. 
 
Deltagerne skal herefter lægge paplapper på de strategier, de selv har gjort brug af i løbet af deres
ungdomsliv.
 
Derefter fremviser hver enkelt sin bankoplade i gruppen.
 
En anden måde at lave den øvelse på, er ved at facilitator har "svar-mulighederne" i en pose og der spilles
reel banko. Her kunne man bede deltagerne om, at række hånden op, hvergang der bliver nævnt en
snydestrategi, som pågældende har gjort brug af. Facilitator spørger om personen har lyst til at dele sin
historie. 
 
Efter bankospillet leder facilitator snakken over på foreningen.
 
Man kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål

Hvorfor tror I, at folk benytter snydestrategier?
Tror I, at personer i vores forening benytter snydestrategier?
Hvordan kan vi undgå, at folk er nødt til at bruge snydestrategier?
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Praktisk

Variationer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere. Men det
fungerer bedst med et minimum på 10
 
20 - 30 minutter
 
 
Bankoplade med snydestrategier for at slippe for at drikke (kan laves på et stykke papir):
- Lyv om graviditet
- Vand i øldåsen
- Professionel sportsudøver
- Vælge en alkoholfri øl
- Fortynde alkohol med sodavand
- Drikke af en kop, så man ikke kan se, hvad der er i
- Spilde på dansegulvet
- Lade som om at man drikker
- Bide shottet over
- Alkohol-pause denne måned
- Smide shot over skulderen
- Drikke shottet, men spytte det ud i ølflasken
- Lyve om, hvor fuld man er
- Lyve om at være på antabus

Man kan lave bankospillet, som et rigtigt bankospil med præmier og en der siger de forskellige emner. Så
kan personen fortælle om pågældende situation, hvor man har benyttet en snydestrategi både udenfor og
indenfor foreningen.
Det skaber en mere løs stemning, hvor et relativt personligt emne kan tales frit om.

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer
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3.3 Fuld af liv kortspil

Formål

Trin for trin

Spillet går ud på at koble situations- og svarkort og få en dialog om, hvordan man stadig kan være en del af
fællesskabet til fester og sociale lejligheder – uden at drikke mere alkohol end man har lyst til.

Spillets forløb:
Facilitator forklarer reglerne beskrevet på kortspillet. Kortspillet er bygget op med inspiration fra "det
dårlige selskab" og er et spil, man kan skabe i fællesskab.
Korspillet består af en række situationskort, hvor man på den ene eller anden måde bliver spurgt, om man
ikke vil drikke, men det er man ikke interesseret i. Svarkortene består så af den afvisning man vælger at
give. Man har forskellige svarkort på hånden. Dette spil kan gøres meget sjovt samtidig med, at det skaber
en god snak om fest og sociale arrangementer i foreningen.
 
Udover de almindelige regler skal deltagerne også forholde sig til, hvordan de ville modtage de forskellige
afvisninger, hvis det var til en fest i deres forening og et medlem sagde nej tak til alkohol.
 
Deltagerne spiller i grupper et par runder og reflekterer/snakker om deres svar.
Derefter skriver deltagerne nye situations- og svarkort på tomme kort og spiller videre et par runder.
Til slut skal grupperne reflektere over, hvordan spillet ville blive modtaget i deres forening – kan det bruges
til at starte en samtale? Hvilke refleksioner vil det skabe? Har deltagerne lyst til at tage spillet med ”hjem”?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

Spillet er bygget op omkring "det dårlige selskab" eller cards against humanity. Så det er muligt at udvikle
egne kort med løsningsmuligheder. Inden eller efter spillet kan man vise nedenstående video og drøfte om
dette også gør sig gældende i vores forening.
 
Man kan låne spillet ved DUF, men har man mod på det. Så kan man selv udforme situations- og svarkort,
der er både mere passende og sjove i forhold til egen forening.

Hvad tænker du om alkoholkulturen blandt unge i Danmark? – Og hvilken fest-og alkoholkultur er
drømmescenariet for dig?
Hvad er koblingen mellem alkohol og fællesskaber?
Hvordan tror du, at vi kan skabe en inkluderende festkultur, hvor det bliver acceptabelt at sige ‘nej tak’ til
mere alkohol, end man har lyst til?

Refleksion

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
40 - 50 minutter
 
 
Fuld af Liv spil fra Kræftens Bekæmpelse. Kontakt DUF for at låne spillet.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gz_4-H_klDw&t=1s
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3.4 Rich Picture - det bedste sociale arrangement
Formål

Trin for trin

Refleksion

At tale om det idéelle sociale arrangement
 
At udvikle på eksisterende arrangementer, hvordan kan man i foreningen gøre dem bedre?

Alle deltagere får hvert et blankt papir, som de skal udfylde – enten ved at tegne eller skrive. Hvad
beskriver det gode sociale arrangement i jeres forening?
 
Et Rich Picture er en tegning af en situation, der illustrerer hovedelementerne og forholdene, der skal
overvejes, hvis man skal intervenere eller skabe forbedring for den pågældende situation. Det består af et
billede med tekst, symboler og ikoner, der alle grafisk illustrerer situationen. 
 
15 minutter.
Deltagerne skal i grupper tegne et billede med et lokale, hvor der afholdes et socialt arrangement.
 
Hvad er tilstede?
Hvem er der?

Derefter diskuterer de:
A.      Hvordan bliver jeres sociale arrangementer bedre?
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Praktisk

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
30 minutter
 
 
Papir og tuscher

Variationer

Hvis der er tid, kan deltagerne præsentere deres tegninger for hinanden.
Man kan overveje at tegne tre billeder ”Det bedste sociale arrangement”, "vores
arrangementer lige nu" og ”Det dårligste sociale arrangement”.
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3.5 Tretrinsraketten

Formål

Trin for trin

Refleksion

At skabe handlingsinsitament og handlingsplan til sidst i en workshop

Alle deltagere får et print med ”tretrinsraketten” - eller tegner en selv.
 
Tretrinsraketterne indeholder:
Trin 1: Bunden af raketten
Trin 2: Midten af raketten
Trin 3: Toppen af raketten
Mål: Udenfor spidsen af raketten
 
Først sidder de for sig selv og tænker i 5 min – hvad er målet ift. alkoholkultur (fx ”det gode sociale
arrangement”), hvad kan man gøre hjemme i egen forening?
Dernæst diskuterer deltagere det i grupperne og deler deres idéer.
Alle deltagere udfylder deres raket.

Hvad skal der til for, at vi kan ændre måden, hvorpå vi har sociale arrangementer?
Hvad er første skridt?
Hvem skal jeg gribe fat i i egen forening?
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Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje om der er tid nok til
præsentationer.
 
30 minutter
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher

Variationer

Deltagere kan selv finde på en handlingsplan.
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Drejebog

Overskrift: Alkoholkultur og samvær i foreninger
 
Målgruppe: Unge og voksne, det kan både være almindelige medlemmer og ledere. Alder: 16+
 
Antal deltagere: 15 og optil 30
 
Varighed: 2 – 3 timer
 
Antal facilitatorer: 2, markeret i teksten som A og B

Tid: Hvad skal vi Hvem

15 min. Velkomst og kort introduktion til projektet: Netværksgrupper for trivsel
og samvær i foreningslivet (eller det forløb, du repræsenterer).
 
Hvorfor er vi her i dag?
 
Hvem er facilitatorerne, og hvorfor kan vi sige noget om emnet:
Start med egne erfaringer med emnet og uddyb med jeres rolle i
organisation eller forløb.
 
Hvem er i lokalet?
Navnerunde: Navn og forening
Hvem er hvem, og hvad er ens rolle i organisationen.

Alle

20 min. A leder og B
supplerer
 
 
B

Situationen i foreningen ”Alle os der” (Øvelse 3.1)
 
 
 
Facilitator opsamler et par pointer i plenum.
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25 min.. Det bedste sociale arrangement (Øvelse 3.4) B leder og A
supplerer
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60 min Det svære nej – hvordan siger man nej tak til alkohol, og hvordan bliver
det opfattet.
Videoen ”Drikkepreseksperimentet” vises fra Fuld af Liv kampagnen.
https://www.youtube.com/watch?v=gz_4-H_klDw&t=1s   
 
Bankospil om snydestrategier (Øvelse 3.2)
 
Fuld af liv kortspil (Øvelse 3.3)
Refleksionsspørgsmål
Hvad kan bruges i din egen forening?
Er der noget, du har fået lyst til at ændre?

A leder og B
supplerer
 
 
 
 
 
 
B Leder og A
supplere

30 min Hvad kan vi gøre i foreningerne?
 
Diskussion om problematikken i foreninger
 
Tretrinsraketten (Øvelse 3.5)

15 min. Facilitator laver kort evaluering:
Hvis denne workshops skulle gennemgås ude i en forening – skulle noget
så ændres for, at den fungerede endnu bedre? (Lad evt. deltagerne tænke
kort selv, snakke kort to og to og saml så op i plenum på flipchart)
 
 
Check ud rundkreds med popcorn – fokus på ”hvad tager du med herfra i
dag?”

A leder og B
supplere

Alle
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FOREBYGGELSE AF

KRÆNKELSER OG SEKSUELT

MISBRUG AF BØRN
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4.1 Rejs dig, hvis du vil - Hvordan hjælper vi børn og 
os selv med at sige fra.

Formål

Trin for trin

Dette er en øvelse, der får deltagerne til at reflektere over, hvad de selv ville gøre i forskellige situationer.
At starte samtalen om ledernes rolle i foreningen vedrørende emnet. 
At vise, at der er flere måder, hvorpå man kan gribe sagerne an. 

Facilitator starter med at vise følgende video om at bestemme over
sin egen krop: https://www.youtube.com/watch?
v=cHc6NV5P18E&feature=youtu.be 
 
Kort snak om vi kan følge vores mavefornemmelse som ledere? 
 
Øvelse om dilemmaer: "Rejs dig, hvis du ville?"

Rækken af dilemmaer er (næsten) uendelig. Hver konkret sag har sine egne særlige problemstillinger.
Fælles for alle sager der involverer (mistanke om) krænkelse og seksuelle overgreb mod børn og unge, er, at
det er centralt at afklare spørgsmålene om tavshedspligt, underretningspligt, kompetenceafklaring og
spørgsmål om, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor.
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Deltagerne placeres i en cirkel af stole eller på linje. Facilitator har forberedt en række dilemmaer
omhandlende lederens handlemuligheder i forhold til grænsesætning (Se nedenstående dilemmaer som
inspiration). 
 
Hvert dilemma består af tre mulige handlinger. Deltagerne skal rejse sig ved den handling de finder mest
hensigtsmæssig. 
 
Facilitator moderer diskussionen og forsøger at synliggøre de forskelige holdninger, der er tilstede i
rummet. 
 
Sørg for at diskutere hver enkelt dilemma godt igennem. Er der andre handlemuligheder end dem
præsenteret her? Hvordan gør vi i egen forening?
 
Når et dilemmaer er gået helt efter i sømmene går facilitator videre til næste dilemma.

https://www.youtube.com/watch?v=cHc6NV5P18E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHc6NV5P18E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHc6NV5P18E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHc6NV5P18E&feature=youtu.be
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Praktisk

Variationer

Antal
 
Tid
 
Materialer

Man kan selv udvikle dilemmaer, der er mere passende til egen
foreningskontekst. F.eks. dilemmaer om udflugter, lejre, fester eller andet. 
Man kan placere folk på en lige linje, så de ikke påvirke hinandens valg.
 
Man kan også udstyrer deltagerne med tal fra 1 - 3, hvor hver handlemulighed får
et tal og deltagerne skal herefter række den handlemulighed i vejret, de føler er
den rigtige.
 
 

Refleksion

Efter hvert dilemma: 
Er der andre handlingsmuligheder?
Hvorfor rejse sig, hvorfor ikke?
Hvordan sætter I tydelige grænser hos jer?
Hvad er en leders rolle hos os, og hvordan hjælper vi hinanden?
 

Dilemmaer

Du er til et arrangement i din forening. Du oplever flere
gange, at en anden leder, der er en god ven, holder om
nogle piger, og kommenterer lidt flirtende på deres
udseende og påklædning. Han er 18 år, og de er under
17. Hvad gør du?  

Han gør i mine øjne ikke noget forkert, så
jeg gør ikke noget
Jeg tager situationen op med ham på et
senere tidspunkt
Jeg tager situationen op på et ledermøde
med andre ledere 

Du er leder, og overhører en dag en 9-årig pige fortælle
et andet barn, at en mandlige leder rører ved hende på
en måde, hun ikke kan lide. 
Hvad gør du?
 

Jeg tager emnet op med andre ledere
Jeg taler med pigen og derefter
pågældende leder
Jeg taler med pigen og hendes forældre

10 - 30 personer
 
30 minutter
 
Stole, der placeres i en cirkel
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4.2 Rich Picture - Den fortrolige voksen
Formål

Trin for trin

Refleksion

En øvelse, der stiller skarpt på, hvad en fortrolig voksen er. Hvordan opretholder man en hjælpende relation
med en bevidsthed om, at der altid skal være en kritisk distance i relationen mellem voksen leder og barn.

Tegn en voksen, der reflekterer over fordele, udfordringer og faldgruber ved at være en fortrolig voksen
eller i en hjælpende relation i forhold til medlemmet. Notér i talebobler udformet som hjerter,
spørgsmålstegn og udråbstegn
 
Fordele skrives i hjerter
Udfordringer skrives i spørgsmålstegn
Faldgruber skrives i udråbstegn.
 
Først skal alle sidde med post-its i et par minutter, og derefter sættes de på og drøftes i grupper.
 
Opsamling i plenum med refleksionsspørgsmål

- Hvad er en hjælpende relation?
- Hvordan gør vi hinanden og os selv bevidste om vores rolle?
- Hvilken slags leder vil du gerne være?
- Hvad gør vi for at være bevidst om den kritiske distance?
- Hvordan klæder vi ledere på til at være en god leder? 
- Hvordan kan vi håndtere de udfordringer, der er som leder?
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Praktisk

Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
 
30 minutter
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher

Variationer

En variation kunne være at give deltagerne mulighed for selv at tegne den ideelle
leder uden nogen former for afgrænsning. Derefter kunne man sammenligne på
tværs og tale ud fra de forskellige tegninger.
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4.3 Inspiration - de gode retningslinjer for samvær
Formål

Trin for trin

Refleksion

At skabe en forståelse for, at retningslinjer for samvær kan se forskellige ud fra forening til  forening.
En øvelse, der styrker deltagerne i at forholde sig til egne retningslinjer eller få inspiration til udformning
af retningslinjer 

Deltagere deles ud i grupper på 4 til 5 personer. Temaet for gruppearbejdet er; "hvad gør det her til en god
samværspolitik. Politik, retningslinjer eller regler betyder det samme i denne sammenhæng.
 
Hver gruppe får en samværspolitik, og får 5 minutter til at gennemlæse. Derefter drøfter gruppen internt,
hvad de synes om den pågældende samværspolitik. 
 
Efterfølgende uddeler facilitator benspændskort: 
 
Hvilke emner behandles i samværspolitikken?
Hvordan vil denne samværspolitik håndtere en specifik hændelse?
Hvordan kan denne samværspolitik sikre, at ingen medlemmer oplever sine grænser overskredet?
Hvad skal du gøre, ud fra samværspolitikken, hvis der opstår en mistanke?
 
Opsamling i plenum, hvor grupperne præsenterer deres diskussioner.

Hvad gør en samværspolitik til en god samværspolitik?
Hvilke emner skulle vores omhandle? 
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Praktisk

Variationer

Man kan med fordel også selv finde samværsregler fra andre organisationer eller egne lokalafdelinger. 

Antal
 
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
 
30 - 40 minutter
 
 
Print af forskellige eksempler på samværsregler: Klik på nedenstående logo for at
komme til eksempel eller find links i bunden af dette materiale.
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https://www.urk.dk/sites/default/files/2017-06/Samv%C3%A6rspolitik.pdf
https://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-samvaersregler/
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Drejebog

Overskrift: Hvordan sikres et krænkelsesfrit miljø mellem børn og voksne
 
Målgruppe: Ansatte og ledere i foreningen
 
Antal deltagere: 10 og op til 30
 
Varighed: 2 -3 timer
 
Antal facilitatorer: 2, markeret i teksten som A og B

Tid: Hvad skal vi Hvem

10 min. Intro, tjek ind, præsentation af deltagere.
Tjek-in spørgsmål: Hvad gør vi hos os allerede nu? Hvad er den største
udfordring lige nu?
Hvorfor er vi her i dag?
 
Hvem er facilitatorerne, og hvorfor kan vi sige noget om emnet:
Start med egne erfaringer med emnet og uddyb med jeres rolle i
organisation eller forløb.
 
Hvem er i lokalet?
Navnerunde: Navn og forening
Hvem er hvem, og hvad er ens rolle i organisationen.

Alle

Oplæg med ”summespørgsmål”:
1.       Hvad er en krænkelse?
2.       Hvad er en krænker?
3.       Hvornår ”går legen over stregen”?
 
Præsentation af kontinium (fra dette materiale s. 5)

15 min. B leder og A
supplerer
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Den fortrolige voksne (Øvelse 4.2)20 min. A leder og B
supplere
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30 min. Hvordan hjælper vi børn og os selv med at sige fra (Øvelse 4.1)

10 min. Oplæg: Samværspolitikker
Hvad er en samværspolitik?
Hvorfor skal vi overhovedet have en samværspolitik?

20 min. Opsummering:
Hvad tager I med jer fra workshoppen til gavn for jeres videre arbejde
med trivsel og samvær?
 
Hvordan vil I fortsætte snakken hjemme i egen forening?
 
Evaluering:
Et par ord til os som en tilbagemelding på workshoppen
 
Tak for i dag + evt. spørgsmål

A Leder

Alle

B leder og A
supplerer

30 min. De gode retningslinjer for samvær (Øvelse 4.3) B leder og A
supplerer

Side 55



SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG
UNGDOMSORGANISATIONER

GIVENDE FÆLLESSKABER OG

RELATIONER I EN

DIGITALISERET VERDEN
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5.1 Mini-quiz – Kender vi de socialmedieplatforme

Formål

Trin for trin

Refleksion

Denne ikon-quiz kommer inden en given præsentationsrunden af deltagerne og facilitatorer. Målet er at
sætte scenen for, hvorfor vi er her og få et overblik over mængden af sociale platforme på nettet.

Deltagere vises mængden af forskellige social medieplatforme.
 
Spørgsmålene kan stilles i rummet, 2 og 2 eller til gruppeborde afhængig af tid.
 
Deltagerne skal finde ud af, hvad top tre i DK er. 
 
Instruktion:
” Uanset hvor meget I føler, at I er med på noderne, og forstår jer på de mest populære digitale platforme, er
vi her i dag for at give jer et par nye briller at se nutidens virkelighed igennem.”

Er der nogle her, der kender alle ikonerne? Hvem kender 5? Hvem kender 10?
Hvor mange her ved, hvad streaks på Snapchat er?
Ved I, hvad danske børn og unges top tre favorit apps og websites er?
Og udover dette, er der flere steder, hvor de unge lærer hinanden at kende, fx via minecraft, fortnite,
counterstrike, world of warcraft. Her kan børn over hele verden interagere og evt. udveksle kontaktdata på
andre sociale medier, så de kan kommunikere der, og de bliver venner.
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Praktisk

Variationer

Man kan vise mængden af platforme via logo på et slide på powerpoint eller uddele et print udfra denne

Antal
 
 
Tid
 
 
Materialer

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
30 minutter
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher. Powerpoint eller billede med ikoner af
forskellige social-medie platforme. 

Eksempel
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5.2 Hot-seat - om fordele og ulemper ved den digitale verden

Formål

Trin for trin

At få kridtet banen op om, hvad online fællesskaber kan tilbyde børn og unge, og hvad fællesskabet i
foreningen kan tilbyde børn og unge

I denne øvelse skal gruppen brainstorme argumenter hhv. for og imod den digitale livsstil.
 
Instruktion: ” Vi skal nu lave en øvelse, hvor vi sætter skarpt fokus på, hvad vi som forening kan. Og vi skal
virkelige ned i DNA’en af foreningslivet, for vi ”voksne”/ledere ser måske værdi i nogle helt andre ting end
nutidens børn og unge. Og derfor skal vi prøve The Hot Seat ”
1 "talsmand" forsvarer foreningernes berettigelse, og hvad de kan (som modsætning til online verden).
1 "talsmand" argumenterer for, hvad online verden kan tilbyde børn og unge i dag og fremadrettet.
 
2 minutters instruktion
3 minutters inddeling
 
Debat: man får to forskellige synspunkter og skal debattere:
 
10 minutters gruppearbejde. Inddeles i to grupper. Her kommer de to grupper med bud på:
Hvad er det, vi kan som foreninger / hvad er det, vi kan i foreningerne, som børn og unge ikke får igennem
en digital verden"
               vs.
Alle fordelene ved en online verden.
 
10 minutters debat
En fra hver gruppe argumenterer med de argumenter, der er kommet frem. Er der fx 4 / 6 grupper, så
udskiftes debattørerne flyvende og skal indbringe nye argumenter.
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
 
Materialer

En variation kunne være at blande deltagerne i grupperne, så der både er fortalere og "modstandere" er i hver
gruppe.

Hvad skete der?
Lærte I noget nyt?
Hvad rørte dig?
Giv 2 minutter til at tænke på tre-fire eksempler

Refleksion

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i
grupper på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
30 minutter
 
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher
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5.3 Rich Picture – Hvor opstår venskaber i dag?

Formål

Trin for trin

Refleksion

At brainstorme på mængden af områder, hvor børn og unge i dag kan få venner og bibeholde kontakten

I denne øvelse skal gruppen brainstormer på, hvor børn og unge i dag kan få venner og bibeholde kontakten
 
Et Rich Picture er en tegning af en situation, der illustrerer hovedelementerne og forholdene, der skal
overvejes, hvis man skal intervenere eller skabe forbedring for den pågældende situation. Det består af et
billede med tekst, symboler og ikoner, der alle grafisk illustrerer situationen. 
 
15 minutter.
Deltagerne skal i grupper tegne et billede med en ung eller et barn i midten af billedet. Derefter skal de
tegne alle de mulige steder, hvor unge og børn kan skabe relationer i dag.
 
15 minutter
Grupperne præsenterer billederne for hinanden

Kan man kun være venner, hvis man har mødt hinanden i virkeligheden? Hvad tænker I?
 
Tænk tilbage på jeres bedste barndomsven(ner) – ville I blive venner, hvis I mødtes i dag som voksne? Var
venskabet mere baseret på fysisk nærhed og nemhed; fx at I lige kunne løbe over gaden til naboen eller sad
sammen i skolen? Eller var jeres venskab baseret på fælles interesser? 
 
Hvad gør skærme ved os og vores unikke menneskelighed?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
 
Materialer

Man kan altid skrue på denne øvelse. Handler det om at tale for/imod fællesskaber online eller handler det
om at sætte et fokus på det særligt unikke ved fysiske fællesskaber
 
Evt. læse dette link: https://www.littlethings.com/reasons-not-to-give-children-technology/5

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i grupper
på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
30 minutter
 
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher

Side 62



SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG

UNGDOMSORGANISATIONER

5.4 Aktivitetsudvikling – med og uden den digitale verden

Formål

Trin for trin

Refleksion

At idéudvikle på aktiviteter, hvor man både benytter digitale hjælpemidler, og hvor man ikke gør.

Lynskrivning:
Deltagerne skal lave en individuel liste over alle de aktiviteter, hvor de ikke bruger digitale virkemidler og
alle de aktiviteter, hvor de gør.
 
I hvilke aktiviteter kunne man benytte digitale hjælpemidler?
- Billedekonkurrencer
- Videoer
- Snapchat

Vil I tale med jeres børn og unge om deres brug af sociale medier, mens de er i klub/på lejr?
Må de bruge mobiltelefoner, når de er til jeres aktivitet?
Vil I tale med jeres børn og unge om deres (sociale) medievaner (hvordan de bruger dem, når de ikke er til
vores aktiviteter)?
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Praktisk

Variationer

Antal
 
 
Tid
 
 
 
Materialer

Viden, der kan gives til deltagere
Om:
Det digitale liv er et valg på linje med andre ting, som vi vælger i hverdagen fx at tage på cafe, tage til
træning, ringe til en ven eller tænde for Netflix.
 
Vi har et valg.
Vi skal altså blive klar over, at det er et valg, vi træffer. Vi kan vælge at glo ind i tv'et, telefonen eller
computerskærmen, men vi skal huske, at det er et valg, og andre i rummet/omkring os kan føle, at vi vælger
dem fra. Om du tjekker nyheder, stillingen i fodbold, togtider eller Facebook, ser denne handling ens ud for
den person overfor, som du vælger ikke at snakke med.
 
Vi skal snakke med børn og unge om dette valg og samtidigt være imødekommende over for deres sociale
mediebrug.

I princippet kan øvelsen gennemføres med et ubegrænset antal deltagere, men i grupper
på over 20-25 personer bør man overveje tiden.
 
30 minutter
 
 
 
Post-it og flipover-papir eller plancher
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Drejebog

Overskrift: Givende fællesskaber og relationer i en digitaliseret verden
 
Målgruppe: Ledere og voksne i foreningslivet, der beskæftiger sig med børn
 
Antal deltagere: 15 og op til 30
 
Varighed: 2 – 3 timer
 
Antal facilitatorer: 2, markeret i teksten som A og B

Tid: Hvad skal vi Hvem og instruktion

5 min Kort introduktion Instruktion A:
”Vi skal i dag tale om børn og
unges digitale liv – hvilken
betydning timerne online har for
dem, og hvad vi som foreninger
kan tilbyde dem, som de ikke får
online.
Glem alt, hvad du tror, du ved om
børn og unges medievaner. Der er
en ny virkelighedsforståelse blandt
børn og unge, når det kommer til
den digitale verden.”

10 min Mini-quiz – Kender vi de socialmedieplatforme?
(Øvelse 5.1)

A leder og B supplerer
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Velkomst og kort introduktion til projektet:
Netværksgrupper for trivsel og samvær i
foreningslivet (eller det forløb, du repræsenterer).
 
Hvorfor er vi her i dag?
 
Hvem er facilitatorerne, og hvorfor kan vi sige noget
om emnet:
Start med egne erfaringer med emnet og uddyb med
jeres rolle i organisation eller forløb.
 
Hvem er i lokalet?
Navnerunde: Navn og forening
Hvem er hvem, og hvad er ens rolle i
organisationen.

10 min Instruktion til at sætte temaet:
”Det lyder måske underligt, men
det har en kæmpe betydning af
vores forskellige forståelse og
behov for et digitalt liv. Børn og
unge er vokset op med et device i
hånden eller som en del af legen
og samvær både i hjemme, i
børnehaven, på tur eller før
sengetid. Netop dette kan gøre det
svært for voksne at forstå børn og
unges færden og behov på de
digitale media 

10 min Fællesskaber "fra tilstedeværelse til tiltideværelse"
 
Drøftelse om, hvad er forskellen på de to, og hvordan
vi skaber det i foreningslivet?
 
 
 
 

B leder og A supplerer
Instruktion man kan tage
udgangspunkt i:
 
Børn og unge har i dag en anden
opfattelse af venskaber, fællesskaber
og socialt nærvær, end vi voksne
traditionelt har haft. For børn sker
fællesskaber i høj grad i tid - og ikke
i rum. Altså hvor meget man gamer
sammen, hvor lange streaks man har,
hvor tit man er online etc.
 
 

30 min Rich Picture – hvor opstår venskaber i dag? (Øvelse
5.3)

A leder og B supplerer
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Hot-seat om fordele og ulemper ved den digitale verden (Øvelse 5.2)30 min B leder og A
supplerer

Aktivitetsudvikling - med og uden den digitale verden (Øvelse 5.4)
 
Hvordan har foreningslivet en vigtig mulighed for at være betydningsfuld i
børn og unges liv?

20 min

15 min Afslutning
 
Skriv på to farvede post-its
Farve 1: Hvad var din største AHA-oplevelse?
Farve 2: Hvad har vendt sig inde i dig? Er der en ny læring eller
bekymring?
Check out:
Hvordan ser fremtiden ud i jeres forening?
Hvad tager I med fra i dag?

B leder og A
supplerer

Alle
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SAMVÆRSPOLITIK
Tryghedsvejledning. Det danske spejderkorps. 
https://dds.dk/
 
SOS-mappe til lejrchefen. Danmarks Folkekirkelig
Sønddagsskoler. 
http://soendagsskoler.dk/fileadmin/Dokumenter/Ge
nerelt/SOS_lejrmappe.pdf  
 
Det gode samvær i kirkens børne- og
ungdomsarbejde. Frikirkenet.
https://frikirkenet.dk/sites/default/files/pdf-
upload/frikirkenet-det_gode_samvaer_jan2019.pdf 
 
Samværspolitik i Radikal Ungdom. Radikal
Ungdom. 
http://www.radikalungdom.dk/wp-
content/uploads/2019/02/Samv%C3%A6rspolitik-i-
Radikal-Ungdom-2.pdf 
 
Samværspolitik i KFUM og KFUK.
https://www.kfum-kfuk.dk/om/samvaerspolitik/
 
Samværsregler. FDF. 
https://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-
samvaersregler/ 
 
Samværspolitik. Ungdommens Røde Kors. 
https://www.urk.dk/sites/default/files/2017-
06/Samv%C3%A6rspolitik.pdf 

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2018-02/ANBEFALINGER_SoMe_ungepanelet_0.pdf


KONTAKT
Hvis du har brug for rådgivning

eller vil vide mere om DUFs
arbejde
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SAMVÆR OG TRIVSEL I BØRNE- OG

UNGDOMSORGANISATIONER

Kontakt

Kan kontaktes i forbindelse med national organisations- og ledelsesudvikling.

Titel: Chef for Foreningsudvikling
Mobil: 60 20 14 21
E-mail: ffa@duf.dk

Kan kontaktes i forbindelse med foreningsudvikling, uddannelsesaktiviteter og
ledelse i DUFs medlemsorganisationer.
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Nanna F. Kjølholt
Titel: Organisationskonsulent, afdeling for foreningsudvikling 
Telefon: 60 20 14 21
E-mail: nk@duf.dk

Frederik Fredslund-Andersen



Venstres Ungdom, Dansk Socialdemokratisk Ungdom,
Socialistisk Folkepartis Ungdom, Radikal Ungdom,

Det Danske Spejderkorps, Bifrost, Erhvervsskolernes
Elevorganisation

 KFUM-spejderne Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, Frelsens Hærs Børne og

Ungdomsafdeling; Ungdommens Røde Kors, Danske
Baptisters Spejderkorps

Netværksgruppe med fokus på voksen til
barn relationer i foreninger

Netværksgruppe med fokus på ung til ung
relationer i foreninger


