
 

                                   

Håndtering	  af	  Børneattester	  i	  VIF	  Mors	  	  

Lovgivningen	  kræver	  at	  foreninger	  indhenter	  børneattester	  ved	  nyansættelser	  af	  
instruktører	  og	  andre	  med	  lederansvar	  overfor	  børn	  og	  unge	  under	  15	  år.	  
Pr.	  1.	  juni	  2012	  er	  reglerne	  skærpet	  til	  også	  at	  omfatte	  personer,	  der	  via	  deres	  
arbejdsopgaver	  færdes	  fast	  på	  steder,	  hvor	  der	  er	  børn	  under	  15	  år,	  og	  som	  derved	  har	  
mulighed	  for	  at	  opnå	  direkte	  kontakt	  med	  børnene.	  Det	  spiller	  ingen	  rolle,	  om	  
vedkommende	  får	  løn,	  eller	  om	  arbejdet	  foregår	  på	  frivillig	  basis.	  
	  
DGI	  er	  kommet	  med	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  idrætsforeningerne	  kan	  håndtere	  
indhentninger	  af	  børneattester.	  VIF	  følger	  disse	  anbefalinger.	  Det	  betyder:	  

•	  At	  VIF	  nu	  tjekker	  alle	  trænere,	  instruktører	  og	  holdleder	  over	  15	  år,	  som	  er	  
tilknyttet	  arbejdet	  med	  børn	  under	  15	  år.	  

•	  At	  evt.	  strafbare	  forhold	  videregives	  til	  DGI.	  Der	  kan	  kun	  indhentes	  
oplysninger	  på	  trænere,	  instruktører	  og	  holdledere,	  der	  giver	  deres	  samtykke,	  
Hvis	  den	  pågældende	  ikke	  giver	  sit	  samtykke,	  må	  han/hun	  ikke	  virke	  i	  
foreningen.	  

VIF	  Mors	  har	  følgende	  procedure	  for	  indhentning	  af	  børneattester:	  

Kontaktpersonen	  for	  den	  enkelte	  afdeling	  er	  ansvarlig	  for	  at	  aflevere	  en	  liste	  over	  hvilke	  
trænere,	  instruktører	  og	  holdledere,	  der	  skal	  indhentes	  børneattester	  på.	  Listen	  afleveres	  
til	  den	  daglige	  leder	  og	  børneattesterne	  indhentes	  herefter	  elektronisk.	  

Den	  enkelte	  træner,	  instruktør	  eller	  holdleder	  skal	  give	  tilladelse	  til	  	  at	  foreningen	  må	  
indhente	  børneattesten.	  Dette	  sker	  via	  den	  enkeltes	  digitale	  postkasse.	  

Kriminalregistret	  returner	  negative	  attester	  til	  den	  daglige	  leder.	  

Er	  børneattesten	  positiv	  betyder	  det,	  at	  den	  involverede	  person	  har	  en	  eller	  flere	  domme	  
for	  sædelighedsforbrydelser	  mod	  børn.	  I	  så	  fald	  sendes	  børneattesten	  direkte	  til	  FU-‐
formanden	  og	  DGI,	  der	  tager	  affære	  på	  den	  positive	  børneattest	  efter	  de	  gældende	  
anbefalinger.	  

Der	  indhentes	  attester	  på	  alle	  trænere,	  instruktører	  og	  holdledere	  før	  hver	  ny	  sæson.	  
 


