
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer til forebyggelse af overgreb mod børn, unge og særligt udsatte 
voksne i Metodistkirken Danmark 
 
Gældende fra 01.03.2021 
 
Formålet med disse retningslinjer er at beskytte børn, unge og udsatte voksne i Metodistkirken 
Danmark samt at beskytte alle medarbejdere, frivillige såvel som lønnede inden for kirken, og at 
beskytte kirken som helhed.  
Metodistkirken lærer, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Derfor repræsenterer hvert enkelt 
menneske en særlig værdi og har krav på beskyttelse mod enhver form for overgreb.  
Jesus sagde: ”Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, og den, der tager imod 
mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig ”Mark 9:37 og.” Men den, der 
bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om 
halsen og blive sænket i havets dyb” Matt 18:6. 
United Methodist Church’s sociale principper siger at ”børn skal beskyttes fra enhver form for 
økonomisk, fysisk eller seksuelt overgreb og udnyttelse.  
Gud har kaldet os til at skabe fællesskaber for børn og unge og sårbare voksne, hvor de kan udvikle sig 
og vokse i trygge rammer. Alle vores arbejdsgrene skal være trygge fællesskaber, hvor børn, unge og 
sårbare voksne er beskyttet mod overgreb og udnyttelse.  
Nedenstående retningslinjer er udarbejdet under hensyn til reglerne om børne- og ungdomsarbejde i 
Danmark og skal betragtes som minimumsregler. Et mere omfattende materiale om vejledning i 
børne- og ungdomsarbejde kan findes på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside 
https://duf.dk/artikel/samvaer-og-trivsel-i-boerne-og-ungdomsorganisationer-samlet-materiale/ 
 
 

Generelle retningslinjer for ansatte og frivillige i Metodistkirken Danmark 
 

• Man skal behandle alle respektfuldt og værdigt. 

• Man skal aldrig nedgøre eller gøre grin med børn og unge, og slet ikke dem som er i ens 

varetægt. 

• Man skal undlade at favorisere nogle børn på bekostning af andre, og man skal ikke optræde 

grænseoverskridende. 

• Sjælesorgssamtaler eller andre fortrolige samtaler med børn og unge skal helst foregå på et 

offentligt tilgængeligt sted, og aldrig i et lukket rum. Det er tilrådeligt, at der er en tredjepart til 

stede eller i nærheden, og at man efter samtalen skriver et kort notat om hvornår og med 

hvem samtalen har fundet sted. 

• Man skal altid være opmærksom på, hvordan man opfører sig, og hvordan man taler fordi alt, 

hvad man siger og gør, kan blive misforstået. Vær en god rollemodel.  

METODISTKIRKEN I DANMARK 
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• Undgå enhver form for fysisk kontakt, som kan blive misforstået som værende krænkende. Lad 

barnet selv afgøre i hvilket omfang, det har lyst til at være i fysisk kontakt med andre bortset 

fra i særlige tilfælde, fx. hvis de er kommet til skade og har brug for lægeligt tilsyn. 

• Ved forbøn kan man spørge om, vedkommende vil have håndspålæggelse på skulderen eller på 

hovedet. 

• Man skal aldrig tøve med at spørge andre ledere eller præster til råds. 

• Man skal sørge for, at alle ved, hvem de kan henvende sig til, hvis de har behov for at tale med 

en om personlige anliggender, f.eks. en MU-leder eller en præst. 

 

Særlige retningslinjer for organisering af børne- og ungdomsarbejde 
 

• Alle præster, øvrige ansatte og frivillige, der arbejder med børn og unge i Metodistkirkens regi, 

skal give tilladelse til, at den lokale børne- og ungdomsforening eller menighedens 

pastoralkomite indhenter børneattest hos politiet og opbevarer den, så længe medarbejderen 

er tilknyttet Metodistkirken.  

• Anvend helst lyse og åbne rum, hvor andre kan se, hvad der foregår. 

• Lad aldrig en leder eller en anden voksen person være alene med børn og unge i et rum, hvor 

ingen kan se dem. 

• Lad aldrig en leder invitere børn eller unge hjem til sig selv uden, at der er andre voksne/ledere 

til stede, og husk altid at informere forældrene og de andre ledere. 

• På ture og lejre med børn og unge skal der som udgangspunkt være mindst 2 voksne med, 

helst en af hvert køn. I tilfælde af pludseligt opståede kritiske situationer, fx sygdom eller uheld, 

kan det accepteres at en voksen er alene med børn og unge, indtil en anden leder/voksen kan 

tilkaldes.  

• Lad aldrig fremmede voksne være alene med børn og unge, fx skal man ikke lade børn køre i bil 

alene med en fremmed voksen 

 

Kirkens ansvar 
 
Kirken skal altid være et sikkert og trygt sted at være for børn, unge og voksne lige meget hvilken 
anledning, man er samlet til på lokalt eller nationalt plan. Kirken skal til enhver tid gøre sit yderste for 
at leve op til målsætningen om, at alle skal kunne føle sig trygge og velkomne. 
Der skal foreligge klare retningslinjer for, hvordan man indberetter og behandler en eventuel 
bekymring om krænkelse eller overgreb. Retningslinjerne skal sikre, at alle ved, hvad man skal gøre, og 
hvem man skal henvende sig til, hvis man har mistanke om krænkelse. Retningslinjerne skal endvidere 
sikre, at enhver henvendelse behandles korrekt. Det er vigtigt, at enhver mistanke om krænkelse bliver 
indberettet så hurtigt som muligt, og at den bliver taget alvorligt. Landsledelsen skal udpege mindst to 
personer, som kan tage imod henvendelser om formodede krænkelser.  
Interne retningslinjer for behandling af sager om formodede krænkelser skal ikke erstatte en 
henvendelse til politiet og/eller de sociale myndigheder men sikre, at alle sager bliver behandlet 
korrekt. 
 

 
 

 


