
Regler og retningslinjer for Autisme ungdoms Facebook forum gruppe. 

Dette er Autisme Ungdoms Forum gruppe. Forum er et netværk for mennesker, der er 
interesserede i Autisme Ungdom. For at alle skal være på samme side, har vi derfor 
følgende retningslinjer, der skal overholdes: 

  

1.   Der bliver nedsat en gruppe mennesker som refereres til som Administratorerne. De 
vælges til at sørge for at de pågældende regler og retningslinjer til Facebook gruppen 
bliver overholdt. 

1.1.   Administratorerne vælges enten til et hovedbestyrelsesmøde eller på et årsmøde. 

1.2.   Der må max være 5 Administratorer. 

1.3.   Hvis en administrator mistænkes for magtmisbrug, kan vedkommende rapporteres 
til enten daglig ledelse eller et hovedbestyrelsesmedlem, hvorefter det vil blive 
vurderet, om det skal tages op på næste hovedbestyrelsesmøde. Der skal det 
afgøres, hvorvidt der er grund til konsekvenser i den enkelte sag. 

1.4.   Administratorerne har rettighederne til enten at give en advarsel, smide et medlem 
midlertidigt ud, eller permanent ud af forum-gruppen. Dette kan ske, hvis gruppens 
retningslinjer ikke overholdes 

1.5.   Administrator har også myndigheden til at fjerne opslag og lukke kommentarfelter, 
hvis de mener det er nødvendigt, for at opretholde retningslinjerne 

  

2.   Det er ikke tilladt at bruge groft sprogbrug, bande af andre eller angribe nogen på 
personligt niveau. Der skal så vidt mulig afholdes en god og konstruktiv tone i opslag 
såvel som i kommentarfeltet. 

2.1.   Det er tilladt at være kritisk overfor andre, men man så vidt muligt gøre det på en 
konstruktiv måde. 

2.2.   Diskussioner som den ene eller flere parter begynder at føle, er ubehagelig, kan 
rapporteres til Facebook-gruppens administratorer, som vil vurdere hver enkelt sag 
efter om der menes at gældende regler for gruppen er overtrådt. 

3.       Hade kommentarer eller mobning er strengt forbudt. Hade sprog inkluderer at 
diskriminere nogen på baggrund af køn, diagnose, hudfarve, seksualitet, 
socioøkonomiske status eller andet, som personen ikke er selv i kontrol over. Mobning 
er gentagelse af chikane eller ubehagelig opførsel mod et eller flere medlemmer. 
Mobning kan også være et ekstremt tilfælde. 



3.1.    Er denne opførsel meget grov, kan det resultere i en indkaldelse til en skriftlig 
advarsel om eksklusion af foreningen hvis overtrådt, i tilfælde af man er medlem af 
foreningen. 

  

4.   Det er ikke tilladt at dele private ting, som fx ens skole, YouTube kanal osv. medmindre 
det har administratorens godkendelse. 

4.1.   Reklame er dog tilladt hvis det er relevant for gruppen. Dette vurderes af 
administratorerne. 

4.2.   Spam er heller ikke tilladt i gruppen. Administratorerne har rettigheden til at vurdere 
hvad der er spam og ikke spam. 

4.3. Det er kun tilladt at lave 1 opslag i gruppen om dagen pr person 

  

5.   Det er ikke tilladt at søge efter kærester, flirts, dates eller lignende i Autisme Ungdom-
forum gruppe. Der henvises til andre grupper med dette formål 

  

6.   Det er ikke tilladt at lægge andres personfølsomme data (fx adresse osv.) eller privat 
beskeder op i Facebook gruppen. Alles privatliv bør respekteres. 

6.1.   Det er heller ikke tilladt at kontakte nogle medlemmer, medmindre de har sagt god 
for det. 

6.2. Det er heller ikke tilladt at dele sine egne personfølsomme oplysninger, uden et 
relevant formål. Dette vurderes af administratorerne 

  

7.   Man må ikke blokere autisme ungdoms Facebook side, og administratorerne af Autisme 
Ungdom forum gruppen. 

7.1. Administratorerne må til hver en tid kontakte medlemmer af Autisme Ungdom 
Forum Gruppen, hvis administratorerne mener der er behov for det. 

  

8.       Ellers er det bare vigtigt at vi respekterer hinanden, og tager hensyn, og tænker over at 
tekst meget hurtigt kan misforstås. Derfor er det vigtigt at man tænker sig om før man 
skriver.  

 


