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Versionsbeskrivelse: 

● Version 1 - Første udkast på adfærdsregler 
● Version 2 - Feedback fra Coding Pirates Community 
● Version 3 - Tilføjelse af Piratløftet og bedre struktur med Piratreglerne m.m.  
● Version 4 - Feedback fra Coding Pirate Community + Piratløftet til børn + Piratløftet 

(plakat) 
● Version 5 - Kontaktperson ved brud på reglerne ændret   
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Piratløftet (Voksne og ældre børn) 
Vi er forpligtede til at sørge for, at Coding Pirates Denmark er et inkluderende og indbydende 
sted for alle. Den vigtigste regel er: Vi skal være gode ved hinanden.  
 

Alle pirater i Coding Pirates lover, at: 

1. Vi hylder hinandens forskelligheder 

Det gør vi ved at sætte pris på de perspektiver, som andre kulturer, seksualiteter, 
politiske ståsteder, afstamninger, personligheder og holdninger giver os. 

2. Vi er alle lige 

Vi forstår, at man ikke er bedre end andre, blot fordi man ved mere, har oplevet mere 
eller kan mere. Vi er på en fælles rejse, men det betyder ikke, at vi startede det samme 
sted, og det respekterer vi. 

3. Vi hjælper og støtter hinanden 

Bliver nogen udsat for situationer, hvor de ikke følger sig trygge, ikke føler sig hørt eller 
ikke føler sig godt tilpas, så hjælper vi dem. Vi lytter, og vi siger fra på deres vegne. 

4. Vi er konstruktive 

Det er fint at være uenige, og man skal kunne diskutere ting, man ikke er enige om. Vi 
lover at gøre det på en måde, der er positiv og konstruktiv, og som vægter 
fællesskabets bedste. 

5. Vi respekterer hinandens grænser 

Vi kan alle have forskellige oplevelser af, hvad der er okay at sige, skrive og gøre. Men vi 
respekterer, at andre kan have andre grænser end os. 

6. Vi bruger vores viden og evner til fællesskabets bedste 

At være pirat giver adgang til meget viden og mange evner, som andre ikke har. Derfor 
bruger vi disse evner til at gøre livet for menneskene omkring os bedre. 
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Piratløftet (Yngre børn) 

Alle pirater i Coding Pirates lover, at: 

1. Vi gør plads til alle – uanset om en har træben, klap for øjet eller er vandskræk 
Vi sætter stor pris på vores forskelligheder. Det er kedeligt, hvis vi alle er ens. 

2. Vi er alle lige – uanset om en har sejlet flere sømil end en anden 
Ingen er bedre end andre, uanset hvor længe man har været pirat. 

3. Vi hjælper og støtter hinanden – uanset hvad. Vi lader aldrig nogen gå planken ud! 
Piratens vigtigste opgave er at passe på sine medpirater. Altid. 

4. Vi gør plads til forskellige meninger – uanset om skipperen mener noget andet end 
landkrabben 
Vi giver plads til andres meninger, og vi lytter. Det er helt i orden, at vi ikke altid er 
enige. 

5. Vi gør plads til forskellige grænser – uanset hvor på de syv have, man befinder dig 
Hvad du synes er i orden, er ikke det samme, som hvad andre synes er i orden. Og det er 
OK. 

6. Vi bruger vores piratviden til fællesskabets bedste – uanset om ens bramsejl er bedre 
end en andens 
Vores piratviden er værdifuld. Vi deler den med andre i fællesskabet, så vi alle kan blive 
klogere. 
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Piratreglerne 
Vi har lavet nogle grundregler, som skal sikre, at vi undgår chikane og anden uacceptabel 
opførsel. Derudover skal de sikre, at alle kan føle sig godt tilpas i Coding Pirates. 
 
Alle, der er medlemmer eller gæster af Coding Pirates, og som besøger Coding Pirates - hvad 
end det er til klubaftener i afdelingerne, på online platforme eller til arrangementer - er 
forpligtet til at overholde disse adfærdsregler. 
 
Det vil sige: Vi tolererer ikke chikane, diskriminerende adfærd eller trusler i nogen som helst 
form. 
 

Alle pirater i Coding Pirates lover, at 

1. Vi ikke optræder homofobisk, racistisk, transfobisk, sexistisk eller er fordomsfulde på 
anden måde over for andre. 

2. Vi ikke chikanerer folk. Stalking, uønsket fysisk kontakt, uønsket seksuel 
opmærksomhed er chikane. Indirekte og uudtalte handlinger og udtryk er ikke det 
samme som samtykke.  

3. Vi ikke gør folk utilpasse med vores opførsel i det digitale rum. Vi sender ikke uønskede 
SMS’er, Messenger-beskeder, e-mails og lignende - eller foretager uønskede 
telefonopkald, telefonsvarerbeskeder m.m. 

4. Vi ikke mobber folk - hverken i det fysiske eller det virtuelle rum. Hold den gode tone 
og udvis respekt. Hold dig fra grimt sprogbrug, personangreb, trusler, øgenavne og 
sarkastiske spydigheder - tal pænt. 

5. Vi ikke udsætter folk for tvang. Der er regler, love og normer, der skal overholdes i 
både Coding Pirates og i kulturelt regi, og disse tæller ikke som tvang. Tvang er f.eks. 
fysisk tilbageholdelse, afpresning og udnyttelse af personlig information. Det er helt 
uacceptabelt - og ulovligt.  

6. Vi ikke bryder hinandens personlige sfærer. Coding Pirates er et fælles rum, men hver 
enkelt deltagers personlige rum er deres helt eget. Hvis du bliver bedt om at lade nogen 
være i fred eller om at forlade et fællesskab, skal du respektere dette. Omvendt, 
ufortjent eller diskriminerende udelukkelse er uacceptabelt. 

7. Vi ikke bruger eller tager billeder/optagelser af deltagere uden tilladelse. Nogle 
deltagere ønsker måske ikke at blive filmet eller fotograferet. Du skal derfor først 
spørge om lov hos disse personer, før du filmer eller fotograferer dem. 

8. Vi ikke er aggressive eller elitære. Ingen bør være bange for at stille spørgsmål og mere 
erfaring eller højere alder er ikke et argument i sig selv.  

9. Vi ikke bruger vores evner og viden til destruktive formål. IT kan bruges til både 
positive og skadelige formål. Det er forbudt at konstruere software eller hardware, der 
kan gøre skade på andre, deres ejendom, deres data, deres sindelag eller omdømme. 
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Hvis du oplever og/eller er vidne til brud på 
Piratløftet og/eller Piratreglerne, kan du 
kontakte os på følgende måde 

● Oplever du brud, bør du altid kontakte din nærmeste ansvarsperson 
Det vil sige: Arrangementsansvarlig → Afdelingskaptajn → Lokalformand → 
Sekretariatet → Hovedbestyrelsen 

● Alle vores ansvarspersoner vil blive orienteret om, hvordan man skal håndtere en 
situation med chikane: 

○ Drejer det sig om en sag, der involverer den nærmeste ansvarsperson, 
kontaktes Sekretariatet på nedenstående kontaktinformationer 

● Send os en mail på kontakt@codingpirates.dk eller ring på tlf. 27 83 65 25 
(Sekretariatets telefon er åben: Mandag - torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-13) 

● Hvis du vil tale med en kvinde, kan du skrive til Camilla Benkjær Johansen på mail: 
camilla@codingpirates.dk 

○ Indberetninger omkring emnerne omtalt i dette dokument er underlagt 
tavshedspligt. Personfølsomme detaljer vil kun blive videregivet efter aftale 
med dig.  

● Hvis du vil tale med en mand, kan du skrive til Morten Pedersen på mail: 
morten@codingpirates.dk 

○ Indberetninger omkring emnerne omtalt i dette dokument er underlagt 
tavshedspligt. Personfølsomme detaljer vil kun blive videregivet efter aftale 
med dig.  

Konsekvenser af brud på Piratreglerne 
Hvis du bryder ovenstående adfærdsregler, kan vi udelukke dig fra Coding Pirates samt alle 
arrangementer uden en refusion af dit medlemsgebyr, og vi kan forbyde dig adgang til 
fremtidige Coding Pirates-arrangementer og til Coding Pirates’ online platforme. 
 
Er der tale om en mulig eksklusionssag, vil den lokale bestyrelse blive informeret om sagen og 
efterfølgende gennemgå den i forhold til eksklusion. 
 
Bliver dansk lov brudt, vil dette altid blive anmeldt til myndighederne. 

Ansvarsfordeling 
Alle pirater bærer et fælles ansvar for, at adfærdsreglerne bliver overholdt, samt et ansvar for 
at støtte hinanden, hvis man oplever brud. 
 
Oplever du brud, bør du altid kontakte din nærmeste ansvarsperson.  
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Det vil sige:  
 
Arrangementsansvarlig → Afdelingskaptajn → Lokalformand → Sekretariatet → 
Hovedbestyrelsen 
 
Sager vil altid blive håndteret i henhold til dansk lov, foreningsretten og gældende vedtægter. 
Lokalforeningens bestyrelse er den juridiske instans, der er forpligtet ved lov til at varetage 
disse instanser. Er der behov for assistance, eller er der tvivl i forløbet, står Coding Pirates 
Denmark (Sekretariatet og Hovedbestyrelsen) til rådighed for at yde bistand. Er Coding 
Pirates Denmark blevet kontaktet i forbindelse med en sag, og sagen bringes videre, vil den/ de 
relevante lokalforeninger blive kontaktet.   
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