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Folketinget har vedtaget en lov om pligten til at indhente børneattester fra Det Centra-
le Kriminalregister. Loven skal sikre, at pædofile med domme for seksuelle krænkelser 
af børn ikke uden videre kan få et børnerelateret job eller hverv. Loven skal desuden 
bidrage til, at forældrene har tillid til de institutioner, som deres børn tilbringer en del 
af deres tid i. 
 
Loven om indhentelse af børneattester betyder, at en række foreninger, skoler og centre 
fra 1. juli 2005 skal indhente børneattest fra Kriminalregisteret, hvis de ansætter 
personer, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 
 
Det drejer sig om personer, der skal ansattes følgende steder: 

• Musikskoler  
• Ballet- og danseskoler  
• Rideskoler og ridecentre  
• Motions- og fitnesscentre  
• Idrætsforeninger, der er medlemmer af Danmarks Idræts-Forbund, Danske 

Gymnastik- og Idrætsforeninger, De Danske Skytteforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund eller forbund m.v., der er medlemmer af en af disse organisatio-
ner.  

 
(Spejderforeninger mv. er også omfattet af nye regler om børneattester, men spejder-
foreninger hører under Undervisningsministeriets regler på området, se www.uvm.dk).  
 
Det er gratis at indhente børneattester. Når det ikke er nok at indhente en traditionel 
straffeattest fra Kriminalregisteret, skyldes det, at oplysninger om straffedomme typisk 
slettes af straffeattesten efter en kortere årrække. Oplysninger om domme på børne-
attesten kan derimod blive stående i længere tid, i visse tilfælde indtil vedkommende 
person er fyldt 80 år. 
 
Indsatsen mod seksuelle overgreb af børn er bredspektret og omfatter såvel straffe-
retlige som pædagogiske, præventive og behandlingsmæssige foranstaltninger. Loven 
om børneattester er således blot en blandt en række forholdsregler mod pædofile. 
 
I det følgende kan man læse mere om at indhente og håndtere børneattester, og hvem 
der er berørt af loven. 
 
 
 
Indhentelse af børneattester 
 
Børneattesten fra Kriminalregisteret indeholder oplysninger om følgende straffelovs-
overtrædelser: 

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

 



Side 2 

Der kan kun indhentes oplysninger på personer, der giver deres samtykke. Men hvis 
vedkommende ikke giver sit samtykke, må han/hun til gengæld ikke ansættes i et job 
og hverv med direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 
 
Ovennævnte myndigheder, foreninger m.v. kan straffes med bøde, hvis de bevidst 
undlader at tjekke relevante trænere, instruktører, holdledere og lærere i Kriminal-
registeret. 
 
 
Hvem er omfattet 
 
Når man skal vurdere, hvem der er omfattet af den nye lov, er det altid en persons 
funktion, der er afgørende – ikke personens titel. Reglerne siger, at der skal indhentes 
attester på: 
 

• Trænere, instruktører, holdledere og lærere, der er fyldt 15 år, og som står over 
for at skulle ansættes i foreningen/skolen/centret, og som er tiltænkt en fast 
funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det 
spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivil-
lig basis.  

 
• Trænere, instruktører, holdledere og lærere, der er fyldt 15 år, og som ved an-

sættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, 
men som alligevel i mindst 3 måneder har arbejdet med børn under 15 år på 
følgende måde:  
- enten i mindst 3 forskellige tilfælde 
- eller i en sammenhængende periode på over 2 uger. 
Disse skal tjekkes senest 3 uger efter, at de har arbejdet med børn i tre måne-
der, såfremt de fortsat skal være tilknyttet foreningen/skolen/centret. 

 
Omfattet af de nye regler er også assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik.  
 
Loven drejer sig kun om nyansættelser fra den 1. juli 2005. Foreninger/skoler/centre 
kan dog frivilligt beslutte at tjekke alle de ansatte, der arbejder direkte med børn under 
15 år. 
 
Personer, som er tjekket ved deres ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis de får andre 
opgaver hos foreningen/skolen/centret, eller hvis de begynder igen efter naturlige pau-
ser som f.eks. med et nyt hold efter en sæson. Har vedkommende været væk ud over en 
naturlig pause – i eksempelvis et år – skal det opfattes som en genansættelse, og for-
eningen/skolen/centret skal på ny indhente en børneattest.  
 
Det skal understreges, at hvis ikke man er nævnt under de her ovennævnte grupper, er 
man ikke omfattet af den nye lov. Der skal f.eks. ikke indhentes børneattester på: 

• forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe, stævner, op-
visninger, lejre og lignende 

• forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til ved kampe, stævner, op-
visninger, lejre og lignende 

• foreningens formand og bestyrelse – medmindre de samtidig har direkte kon-
takt med børn under 15 år som trænere, instruktører, holdledere eller lærere 
(herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik) 

• trænere, instruktører, holdledere, lærere m.fl., som kun har med voksne at gøre 
• rengørings- og kantinepersonale.  
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Hvordan indhenter man oplysninger fra Kriminalregisteret? 
 
Man skal gøre følgende, når man skal indhente en børneattest fra Kriminalregisteret: 
 
1) Man skal udpege en person hos foreningen/skolen/centret, der skal modtage og be-
skytte oplysninger i forbindelse børneattester. 
 
2) Man skal rekvirere to blanketter – en arbejdsgiverblanket og en samtykkeerklæring. 
De kan downloades på www.politi.dk. Blanketterne kan også rekvireres hos Rigspoliti-
et, tlf.: 33 14 88 88 eller e-mail: politi@politi.dk  
 
3) Foreningen/skolen/centret udfylder arbejdsgiverblanketten, hvor man afkrydser, at 
man ønsker at tjekke en navngiven person, der skal ansættes. Blanketten skal under-
skrives af den person, som skal modtage oplysninger fra Kriminalregisteret – eller evt. 
af en underskriftsberettiget forretningsfører. 
 
4) Den anden blanket er en såkaldt samtykkeerklæring. Den person, som tjekket ved-
rører, udfylder blanketten og giver sit samtykke til, at foreningen/skolen/centret kan 
modtage oplysningerne fra Kriminalregisteret. 
 
5) Blanketterne sendes til Det Centrale Kriminalregister på adressen: Rigspolitichefens 
Afd. D, Kriminalregisteret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre. Kriminalregi-
steret svarer normalt tilbage inden for ti dage. 
 
6) Når foreningen/skolen/centret har modtaget en tilbagemelding fra Kriminalregiste-
ret, skal børneattesten behandles fortroligt og overholde reglerne om tavshedspligt i 
Persondataloven. Nærmere information om fremgangsmåden følger i form af vejled-
ninger sammen med tilbagemeldingen fra Kriminalregisteret. 
 
 
Yderligere information 
 
Se Kulturministeriets temaside om børneattester (www.kum.dk/sw26074.asp). Her kan 
man bl.a. downloade ministeriets to vejledninger om håndtering af personoplysninger i 
børneattester samt ministeriets bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansæt-
telse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og ride-
skoler samt ridecentre og motions- og fitnesscentre. 
 
Idrætsforeninger anbefales at indhente information og vejledning hos Danmarks 
Idræts-Forbund (www.dif.dk/paedofili), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
(www.dgi.dk/paedofili) eller Dansk Firmaidrætsforbund (www.dfif.dk). 
 
Hvis man i øvrigt ønsker mere information om, hvordan man bekæmper pædofili, kan 
man kontakte SISO, der er et landsdækkende videnscenter for sociale indsatser ved 
seksuelle overgreb mod børn. SISO’s hotline er tlf.: 20 77 11 20. Læs mere på SISO’s 
hjemmeside: www.siso-boern.dk 
 


