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Procedure for lovpligtig indhentning af børneattester  
 
 
 
 
 
Hvad er en børneattest? 
Børneattesten er en særlig form for straffeattest, hvor man kun får oplyst, om en person er 
straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 
15 år. Børneattesten kan indeholde oplysninger om følgende typer af 
straffelovsovertrædelse: 

- Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år 
- Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 
- Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år 

 
Med loven om børneattester skal De grønne pigespejdere, ligesom andre foreninger, indhente 
børneattester på alle fast tilknyttede ledere, trænere, instruktører og andre over 15 år, der har 
regelmæssig og direkte kontakt med børn under 15 år i gruppen. Der skal desuden hentes 
børneattest på ikke fast tilknyttede ledere, hjælpere, instruktører eller andre, der har direkte 
kontakt med børn under 15 år i gruppen (se afsnittet: Det siger loven). 
 
Yderligere materiale kan hentes her: 

- På https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/362 kan du finde hele loven, LBK nr. 
362 af 02/04/2014  

- På Kulturministeriets hjemmeside kan du finde vejledning vedr. indhentning af 
børneattester 

- Dansk Ungdoms Fællesråd har udarbejdet en overordnet vejledning for håndtering af 
børneattester. Læs mere på www.duf.dk, 

 
 
Det siger loven 
Det er den lokale enhed, dvs. gruppebestyrelsen, der er ansvarlig for, at der indhentes 
børneattest på alle nuværende og kommende ledere over 15 år i gruppen. 
 
Børneattest skal indhentes inden man ansætter eller beskæftiger personer, der fast færdes 
blandt børn under 15 år.  
 
I tilfælde, hvor personen ikke er tiltænkt en fast tilknytning, skal der indhentes børneattest 
senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor den pågældende: 
• har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder,  
• og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere 
end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, 
formidler, pedel og andet teknisk personale,  
• forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen 
m.v. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/362
-%09https:/kum.dk/fileadmin/_kum/2_Kulturomraader/Boerneattest/Opdateret_vejledning_om_indhentelse_af_boerneattest_paa_Kulturministeriets_omraade.pdf
http://www.duf.dk/
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Hvad betyder det i praksis hos De grønne pigespejdere 
I praksis får loven den betydning, at alle nuværende og kommende ledere hos De grønne 
pigespejdere over 15 år skal tjekkes. Med leder forstås alle, der er i regelmæssig og direkte 
kontakt med pigerne under 15 år i gruppen samt løst tilknyttede personer med direkte 
kontakt med pigerne under 15 år i gruppen (se den nærmere definition heraf ovenfor). 
 
Hos De grønne pigespejdere bliver børneattester fornyet hvert andet år. Dvs. at såfremt man 
stadig hører til en af målgrupperne oven for, så vil man blive anmodet om indhentelse af en ny 
børneattest senest to år efter der sidst blev hentet børneattest.  
 
Sådan foregår det 
Det meste foregår i Medlemsservice (MS), hvor medlemmer (over 15 år) med tildelt 
lederfunktion* automatisk bliver anmodet om en børneattest**. 
 
I korte træk sker følgende: 

1) Personen, der anmodes om en børneattest, modtager en mail fra MS-systemet om at 
vedkommende skal logge på MS og indtaste de fire sidste cpr-cifre (som slettes 
hurtigt igen). 

2) Herefter anmoder Korpskontoret om børneattest på vedkommende hos Det centrale 
Kriminalregister (CKR). 

3) Personen, der anmodes om børneattest, modtager en mail fra politiet om, at 
vedkommende i sin e-Boks skal give samtykke til indhentelse af børneattest (inden for 
14 dage). 

4) Korpskontoret modtager svar fra CKR og opdaterer i MS, at der er indhentet 
børneattest på den pågældende. 

 
Hvis personen, der anmodes om børneattest, ikke får oplyst sine cpr-cifre i MS-systemet 
eller ikke får givet samtykke i e-Boks, så sendes der tre rykkere til vedkommende og til de 
ansvarlige i gruppen fra MS-systemet. I forbindelse med 3. rykker tages der telefonisk 
kontakt til gruppens ansvarlige mhp. afklaring af situationens alvorlighed. 
 
* Se hvilke funktioner i Funktion- og rettighedsoversigt for De grønne pigespejdere på 
http://medlemsservice.nu/vejledninger/ . Løst tilknyttede personer (oprettes i 
Medlemsservice og) tildeles funktionen ”Børneattest kræves”. 
 
**Se vejledning i Tip & Tricks nr. 20 på https://medlemsservice.nu/vejledninger/tips-og-
tricks/ 
 
Hvis børneattest ikke hentes 
Hvis personen, der anmodes om børneattest, efter tre rykkere og telefonisk kontakt til de 
ansvarlige i gruppen stadig ikke får oplyst sine cpr-cifre eller ikke får givet samtykke i e-
Boks, så orienteres de ansvarlige i gruppen – i samråd med generalsekretæren - om, at 
personen ikke længere må fungere som leder (indtil ny børneattest er indhentet) og personen 
selv får en mail fra MS-systemet om, at vedkommende bliver frataget sin lederfunktion i MS-
systemet indtil ny børneattest er indhentet. 

http://medlemsservice.nu/vejledninger/
https://medlemsservice.nu/vejledninger/tips-og-tricks/
https://medlemsservice.nu/vejledninger/tips-og-tricks/
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Hvis der er påtegning 
Er der påtegning på børneattesten, kan man ikke fortsætte som hverken leder eller medlem. 
Er der påtegning tager generalsekretæren direkte kontakt til gruppelederen og aftaler det 
videre forløb. 
 
Er du i tvivl? 
Kontakt generalsekretær Helle Hende Stærmose, mobil: 4222 4993 eller mail: 
hst@pigespejder.dk  
 
 
 

mailto:hst@pigespejder.dk

