
 

 

RETNINGSLINJER FOR SAMLINGER MED BARN OG UNGE I REGI AV VOKSNE 

FOR BARNS LOKALLAG OG FRIVILLIGE 

Dersom man skal arrangere turer, leir, eller andre møter med overnatting, skal hovedorganisasjonen 

informeres om dette. Det er utarbeidet retningslinjer og en sjekkliste, som både hovedorganisasjon 

og lokallag skal følge for å planlegge så godt og trygt som mulig for både deltakere og ledere.  

1. Hvis mulig, velg hotell/møtesteder der det er mulighet å være alkoholfri. Be hotellet 

låse/tømme minibaren dersom ungdom skal overnatte på rom uten voksen tilstede. 

 

2. Voksne deltagere og ledere skal også være alkoholfrie under hele arrangementet. 

 

3. Ungdom under 18 år skal ikke overnatte alene på hotell uten avtale med 

forelder/omsorgsperson.  Lokallaget er ansvarlig for dette.   

 

4. Det skal være to eller flere kontaktpersoner til stede og tilgjengelig, fra lokallaget ved 

arrangementer og overnatting i lokallagets regi. Voksentettheten avgjøres mot bakgrunn av 

 Alder på deltagere 

 Antall  

 Livsomstendigheter 

 

5. Behovet for bakvakt vurderes.  

Lokallaget er ansvarlig for å sikre at følgende områder følges opp: 

 Informasjon til foreldre 

 Innsamling av samtykke 

 Reise og opphold 

 Innhente og registrere opplysninger om nærmeste pårørende (ICE) til deltakerne 

 

6. Alle deltagere skal ha skriftlig informasjon (papir, sms eller lignende) med mobilnummer + 

kontaktpersonens romnummer og annet relevant. 

 

7. Kopi av deltagerliste og all relevant informasjon om arrangementet skal finnes hos en i 

lokallaget som ikke er med på arrangementet. Ved overnattingsarrangement, skal liste med 

deltakere og ledere også oversendes hovedkontoret.  

 

8. I forkant av alle arrangementer skal den ansvarlige i lokallaget gå igjennom alle 

sikkerhetsrutiner og sjekkliste med annen.  

 

9. Alle voksne som deltar skal ha levert politiattest.  



 

 

Hvis ulykken er der… 

 Lokallagsleder informeres om denne ikke er til stede på arrangementet. Ut fra 

alvorlighetsgrad, skal det også vurderes om Generalsekretær skal informeres.  

 Kontakte nærmeste pårørende 

 Bli med det aktuelle barnet/ungdommen til lege/sykehus etc. og være til stede til annen 

omsorgsperson tar over eller at han/hun er sørget for. Denne vurdering gjøres sammen med 

helsepersonell 

 Informere og følge opp pårørende/omsorgspersonen 

 

Oppfølging: 

 Lokallag oppfordres til å arrangere opplæring i Første hjelp/Hjerte-Lung etc. for medlemmer 

(eller tenke gjennom hvem som har slik kompetanse som er med på arrangementet/turen), 

og kjøpe inn nødvendig første-hjelps-utstyr (eller sikre at dette er tilgjengelig på stedet) 

 Utarbeide sammenfatning av viktig informasjon og telefonnummer 

 

 

Vedrørende forsikring: 

 

Det er viktig å vite at frivillige og deltakere ikke er forsikret gjennom Voksne for Barn, om må ha egne 

forsikringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sjekkliste 

Gjelder følgende arrangement:_______________________________ 

Ansvarlig:________________________________________________ 

Sjekkpunkt: Sett kryss: Kommentarer: 

Lokaler og overnattingssted er vurdert som 

egnet, og alkoholtilgang er regulert (hvis 

aktuelt) 

  

Nødvendige samtykker er innhentet   

Nødvendige opplysninger ifht deltakerne 

er innhentet og registrert over 

  

Deltakerliste er oppdatert og oversendt 

hovedkontoret 

  

Det er sørget for nødvendig skriftlig 

informasjon til foreldre og deltakere 

  

Voksentettheten er i tråd med de 

vurderinger som er gjort i forhold til antall 

deltakere, alder osv 

  

Behovet for bakvakt er vurdert og avklart   

Overnattingsarrangementet er vurdert 

som hensiktsmessig i forhold til 

romfordeling osv 

  

Det er innhentet politiattest for evt. 

innleid hjelp 

  

 

 

Dato:____________ Underskrift:_______________________________________________________ 


