Børneattest
Lovgivningen kræver, at alle idræts- og spejderforeninger fra den 1. juli 2005 indhenter en børneattest,
før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som
skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Indhenter I børneattester?
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Hvilke oplysninger kan I indhente?
Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af
følgende typer af straffelovsovertrædelser:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn
under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres samtykke.
Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må han
eller hun ikke ansættes og virke i foreningen.
Det er gratis at indhente oplysningerne.
Foreninger kan straffes med bøde, hvis de undlader at tjekke de berørte trænere, instruktører og
holdledere i kriminalregisteret.

Skal alle typer af foreninger
indhente børneattester?
Ja, hvis foreningen modtager tilskud eller får anvist kommunale lokaler efter Folkeoplysningsloven.
For loven har en bestemmelse, som betyder, at alle
foreninger skal underskrive en erklæring om, at de indhenter børneattester for de personer, foreningen ansætter eller beskæftiger. Det gælder for både ulønnede og
lønnede personer, som har direkte kontakt med børn
under 15 år.
Afgivelse af erklæringen er en betingelse for, at
foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler.

Hvem er omfattet?
Der skal hentes børneattester på alle trænere og
instruktører, holdledere og assistenter og vikarer for
disse, som er 14 år og derover, og som har direkte
kontakt med børn under 15 år.
Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn eller
arbejdet foregår på frivillig basis.
Der er kun krav om at tjekke én gang, men Kultur– og
Fritidsudvalget anbefaler, at der indhentes en ny attest
på ledere og instruktører hvert tredje år.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
• Forældre og andre hjælpere, som
kører børn under 15 år til kampe
• Forældre og andre hjælpere, som
kortvarigt hjælper på en lejr eller
ved et stævne
• Foreningens formand og
bestyrelse - med mindre
de samtidig er trænere og
instruktører eller holdleder
for børn i foreningen
• Trænere, instruktører og
holdledere, som kun har
med voksne at gøre.

Hvordan indhenter I oplysninger
fra kriminalregistret?
1. Udpeg en person i foreningen, der skal modtage og 1.
beskytte oplysninger i forbindelse børneattester.
2. Få fat i en blanket. Den kan downloades på
www.politi.dk eller igennem din paraplyorganisations
hjemmeside. Se næste side for at finde netop din organisation.
3. Udfyld blanketten. Husk at krydse af, at I ønsker at
tjekke en navngiven person, der skal ansættes. Blanketten skal underskrives af den person, som skal
modtage oplysninger fra Kriminalregisteret. Vi anbefaler, at idrætsforeningen bruger de blanketter, der
downloades via organisationernes hjemmesider, da
man her kan afkrydse, at en positiv blanket skal sendes til den pågældende organisation.
4. Den person, som tjekket vedrører, skal udfylde en del
af blanketten og give sit samtykke til, at foreningen
kan modtage oplysningerne fra Kriminalregisteret.
5. Blanketterne sendes til Det Centrale Kriminalregister
på adressen: Rigspolitiet, Center for Almen Jura,
Kriminalregisteret, Børneattester, Polititorvet
14, 1780 København V. Kriminalregisteret svarer
normalt tilbage inden for ti dage.
6. Når I har modtaget en tilbagemelding fra Kriminalregisteret, skal børneattesten behandles fortroligt og
overholde reglerne om tavshedspligt i Persondataloven. I får nærmere information, når I får tilbagemeldingen fra Kriminalregisteret.

Kan I gøre andet for at sikre børn
og unge mod overgreb?
En børneattest må ikke give falsk tryghed. Den fortæller
kun om de, der er dømt i en sag.
Derfor anbefaler Kultur– og Fritidsudvalget, at alle
foreninger taler åbent om reglerne for samvær og aktivt
tager stilling til bekæmpelse af overgreb og krænkende
adfærd.
Det er lettere at handle, hvis I har en holdning.
En samværspolitik er et fælles anliggende, og bør være
kendt af såvel forældre, børn, trænere, ledere med flere.
Hvis I ønsker hjælp til at udarbejde en samværspolitik i
jeres forening, er I velkomne til at hente vejledning hos:
LAND, BY OG KULTUR
Kultur, Natur og Fritid
Fritidskonsulent Jonas Caben Iversen
Toften 6
6880 Tarm
Telefon 99 74 11 63
Mail: jonas.caben.iversen@rksk.dk

Yderligere information
I kan få yderligere oplysninger på Kulturministeriets
temaside om børneattester på adressen:
www.kum.dk/sw26074.asp.
Her kan I også downloade ministeriets to vejledninger
om håndtering af personoplysninger i børneattester
samt ministeriets bekendtgørelse om indhentelse
af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af
personer i idrætsforeninger, på musik-,
ballet-, danse- og rideskoler
samt ridecentre og motionsog fitnesscentre.
Idrætsforeninger anbefales
at indhente information og
vejledning hos:
• Danmarks IdrætsForbund
www.dif.dk
• Danske Gymnastikog Idrætsforeninger
www.dgi.dk
• Dansk Firmaidrætsforbund
www.dfif.dk
Spejderforeninger anbefales at kontakte deres
hovedforbund.
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