
DHAMMA SOBHANA VIPASSANA CENTER
Lyckebygården, 599 93 Ödeshög

Riktlinjer för servare på barnkurser

Bakgrund

Föreningen Vipassana Sverige, dvs. de gamla elever och assistentlärare som driver Dhamma 
Sobhana, ansvarar för:

1. att barn är väl skyddade när de befinner sig på centret, 
2. att det finns rutiner om något barn ändå skulle skadas (fysiskt eller psykiskt).

För att leva upp till sitt ansvar har föreningen antagit dessa riktlinjer. Som servare på Dhamma 
Sobhana medverkar du i verksamhet som bedrivs av föreningen. Vi ber dig därför att läsa igenom 
följande riktlinjer och följa dem noggrant:

Kontakt med barn

1. All kontakt med barn ska ske fullt synligt för andra.

2. Vid kontakt med barn under mer privata förhållanden (t ex i sovrum, toaletter, duschar) ska 
servare arbeta två och två. Om det på grund av ett akutläge inte går att undvika att du är 
ensam med ett barn, måste andra servare informeras om det genast och godkänna det (de 
måste också meddelas efteråt vad som hänt). Under exceptionella förhållanden, t ex att ett 
barn behöver tillsyn av en servare under natten, får barnkursläraren (nedan CCT, Childrens 
Course Teacher) begära förälderns/vårdnadshavarens tillåtelse till detta. 

3. Vipassanatraditionen uppmuntrar till så lite kroppskontakt som möjligt när man befinner sig 
på ett center. Ibland är det oundvikligt att servare och barn har kroppskontakt. Servaren ska 
först klargöra för sig själv att den fysiska kontakten helt och hållet är för barnets bästa och 
inte servarens, och inte heller kan misstolkas.

Sekretess

All information om barnen – t ex adressuppgifter och annan bakgrundsinformation, 
uppgifter om problem och annat som hänt under en kurs samt uppgifter om särskild kost och 
hälsa måste behandlas konfidentiellt och enbart meddelas andra om det är helt 
nödvändigt (se föreningens sekretesspolicy). 

Om ett barn far illa

1. Om en servare misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa i sitt liv utanför 
centret, antingen fysiskt, sexuellt eller känslomässigt, ska de meddela CCT detta så snart 
som möjligt och lämna en skriftlig rapport om vad som hänt (CCT ska föra egna 
anteckningar om detta och ska ha fått vägledning om vilka indikationer som kan finnas på 
att ett barn far illa). Om det är nödvändigt ska CCT kontakta ansvariga sociala myndigheter 
för att säkerställa att barnet skyddas. Om denna situation uppstår ska servaren:

- Vara lugn och stödja barnet (acceptera vad han eller hon säger), utan att ta ställning till 



om det är sant eller inte – det görs bäst av de som arbetar yrkesmässigt med dessa 
frågor.
- Inte pressa barnet att lämna information, men tala om för barnet att du alltid finns där 
för att lyssna.
- Vara medveten om att i vissa fall kan någon annan vara bättre lämpad att ge 
terapeutiskt stöd.
- Inte lova barnet att hålla vad det säger hemligt, men du kan försäkra barnet att 
uppgifterna bara kommer att föras vidare till andra för att skydda barnet.
- Informera barnet om vad du kommer att göra härnäst.

2. Uppstår misstanke eller anklagelse om att barnet har kommit till skada (fysiskt,
sexuellt eller känslomässigt) på centret, antingen genom en servares eller ett annat barns 
handlande, måste CCT informeras genast (och en skriftlig rapport lämnas till CCT). CCT 
ska då agera på lämpligt sätt, vilket kan innebära att kontakta ansvariga sociala myndigheter 
och den eller de lärare som ansvarar för centret.

Jag förstår och kommer att följa de föreskrifter som anges i 'Riktlinjer för servare på barnkurser'

Underskrift.................................................................. Datum..........................

Namnförtydligande......................................................

Tack!


