
Vejledning om børneattester



Formålet med denne vejledning er at 

oplyse om pligten til at indhente børneat-

tester på de personer, der er i kontakt med 

børn under 15.

Denne pligt gælder uanset om der er tale 

om lønnet eller frivilligt arbejde, om der 

er en eller flere involveret eller om der 

i forbindelse med beskæftigelsen ydes 

tilskud fra det offentlige – så længe en 

person regelmæssigt er i direkte kontakt 

med børn under 15, er børneattesten som 

udgangspunkt nødvendig.

Selv når man ikke har pligt til at indhente 

børneattesten, opfordrer kommunen alli-

gevel til, at børneattesten indhentes, når 

personer er i kontakt med børn.

Hvad er en børneattest?

En børneattest indeholder oplysninger 

om følgende straffelovsovertrædelser:

• Incest, samleje eller anden kønslig 

omgang med børn under 15

• Udbredelse eller besiddelse af 

børnepornografi

• Blufærdighedskrænkelse over for 

børn under 15

Målet med børneattesten er at sikre at 

personer, der tidligere er dømt for oven-

stående overtrædelser, ikke er i kontakt 

med børn, uanset om det er en lønnet      

eller frivilligt aktivitet.

Hvem skal indhente børneattester?

Offentlige myndigheder, private institu-

tioner, foreninger, fonde, selvejende insti-

tutioner eller lignende.

Dette kan eksempelvis være:

• Musikskoler

• Ballet- og danseskoler

• Motions- og fitnesscentre

• Idrætsforeninger

• Spejderforeninger

• Folkeoplysende foreninger og di-

striktsforeninger

• Frivillige folkeoplysende foreninger 

og daghøjskoler

• Selvejende institutioner/foreninger 

der har dag-, fritids- og klubtilbud – 

eksempelvis lektiecafeer, legepladser 

og 4H

• Private pasningsordninger

• Frivillige sociale organisationer og 

foreninger – eksempelvis menighed-

slegestuer eller fritidstilbud i bolig-

foreninger

Se bagsiden for uddybende oplysninger 

om hvor du kan finde regler for, hvem der 

har pligt til at indhente børneattest.



Ansøgningsblanketten kan du finde på 

www.politi.dk. 

Desuden skal man være opmærksom på, 

at den modtagne børneattest skal be-

handles efter persondatalovens regler om 

opbevaring og tavshedspligt. Hvordan 

man udfylder og opbevarer ansøgning og 

attest er beskrevet på ansøgningsblanket-

ten.

Hvilke undtagelser er der?

Nedenstående eksempler viser, hvornår 

man kan undvære en børneattest:

• Forældre og andre hjælpere, der kør-

er børn under 15 til kampe, stævner, 

opvisninger, lejre eller lignende

• Forældre og andre hjælpere, der     

kortvarigt hjælper til ved kampe, 

stævner, opvisninger eller lignende

Hvornår indhentes en børneattest?

Børneattesten skal som udgangspunkt 

indhentes inden aktiviteternes start, hvis 

det er meningen, at personen skal være 

fast tilknyttet – altså mere end bare en-

keltstående eller kortvarig karakter.

Børneattesten skal dog under alle om-

stændigheder indhentes senest 3 uger 

efter det tidspunkt, hvor en person har 

været tilknyttet foreningen/den selve-

jende institution m.v., i mere end 3 

måneder og inden for dette tidsrum 

i mindst 3 tilfælde eller i en sammen-

hængende periode på mere end 1 uges 

varighed (nogle steder 2 ugers varighed) 

har udført bistand eller hjælp til aktiviteter 

i foreningen/den selvejende institution 

m.v., der indebærer direkte kontakt med 

børn under 15.

Assistenter, vikarer, afløsere, studerende i 

praktik, frivillige og lignende er omfattet 

på lige fod med fast tilknyttede, hvis be-

skæftigelsen indebærer direkte kontakt 

med børn under 15. 

Hvordan indhentes en børneattest?

Det er gratis at indhente børneattester, 

men kræver samtykke fra den, som attest-

en drejer sig om. Giver personen ikke sam-

tykke, kan han/hun ikke lave aktiviteter 

med kontakt  til børn under 15.



De nærmere regler:

Vejledningen bygger på ministeriernes bekendtgørelser, der indeholder retningslinjerne 

for hvornår og af hvem, der skal indhentes børneattest. 

Ministeriernes bekendtgørelser er udarbejdet i henhold til Lov om børneattester m.v., og 

findes blandt andet på www.retsinformation.dk. 
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