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Baggrund 

Fra 1. december 2015 er det kun muligt at indhente børneattester digitalt, og i den 

forbindelse har Korpsrådet derfor udarbejdet dette dokument samt en vejledning, der 

forhåbentlig kan være en hjælp til kredsene, så de opfylder lovens krav om 

børneattester. Korpsrådet har vedtaget nedenstående regler, der hermed er gældende 

for indhentelse af børneattester. Bemærk at korpsets regler er skærpet en smule i 

forhold til det loven kræver. Dog er der skelet meget til proceduren for indhentelse af 

børneattester i de andre danske spejderkorps. Korpsets regler er udarbejdet, så 

praksis på dette område kan blive mere ensrettet, alt sammen for at gøre det så trygt 

og sikkert som muligt, at være spejder og fører i Danske Baptisters Spejderkorps. 

 

Loven 

I 2005 vedtog folketinget Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med 

ansættelse af personale mv. Det siger loven: Der er pligt til at indhente børneattest 

på personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for 

børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere, studerende i praktik, 

såfremt der er tale om en fast tilknytning. Med fast tilknytning forstås, at det er 

hensigten at personens tilknytning til organisationen skal have mere end en 

enkeltstående eller kortvarig karakter. I så fald skal børneattesten være indhentet 

inden personen tiltræder, og senest 3 uger efter det tidspunkt hvor personen har 

været tilknyttet organisationen i mere end tre måneder, eller efter mindst tre tilfælde 

på tre måneder, eller i en sammenhængende periode af en uges varighed. (kilde BEK 

nr. 174 af 19/02/2010). Loven siger ikke noget om, hvor ofte en børneattest skal 

fornyes. 

I 2012 blev lovens anvendelsesområde udvidet, så det fra 1. juni 2012 også er 

lovpligtigt at indhente børneattest på personer, der fast færdes blandt børn under 15 

år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. 
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Regler for Danske Baptisters Spejderkorps 
 

Hvem skal kredsen indhente børneattester på  

- Alle aktive førere i kredsen - også spejderførere, der indgår i en menigheds 

børne- og ungdomsarbejde på anden vis. Gør en spejderfører det, skal der indhentes 

en særskilt børneattest for hver organisation, man arbejder i. Det betyder også, at det 

IKKE er nok, at menigheden indhenter attester, der er gældende for alt børne- og 

ungdomsarbejde. 

- Nye førere. Dette gælder også for en fører, der flytter kreds fra fx Hjørring til 

Holbæk, selvom der allerede i den gamle kreds er indhentet børneattest på 

vedkommende.  

- Storesøsteren, som tager med på sommerlejr, og som har lovet at hjælpe til ind i 

mellem.  

- Forældre, som deltager i møder eller ture mere end tre gange på tre måneder, og 

som børnene opfatter som ansvarlige for aktiviteterne på stedet – dvs. som børnene 

henvender sig til, hvis de har spørgsmål.  

- Roveren som deltager jævnligt på møder og ture, hvor han eller hun er ansvarlig 

for aktiviteter for børnene under 15 år.  

- Madmor på ture, hvor turene er hyppigere end 3 gange på 3 måneder eller af en 

uges varighed.  

- Klyngefaren, som deltager aktivt i klyngemøderne ved, at han sammen med 

klyngeføreren regelmæssigt står for en af aktiviteterne både for sit eget barn og de 

øvrige børn. 

 

Hvem skal der ikke indhentes børneattester på  

Der skal ikke indhentes børneattester på forældre, der lejlighedsvis kører spejdere til 

og fra weekendture eller som en enkelt gang om året hjælper i køkkenet på en 

weekend – her kaldet ”andre medarbejdere”.  

 

Hvornår skal der hentes en børneattest  

Børneattesten skal indhentes inden en fører påbegynder sin førergerning i kredsen og 

herefter hvert andet år.  

For ”andre medarbejdere”, hvor personen ikke er tiltænkt en fast tilknytning, skal der 

indhentes børneattest senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor den pågældende har 

været tilknyttet kredsen 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 instruktør, holdleder, børnepasser o.lign. forudsat at personen fortsat 

skal være tilknyttet kredsen, eller straks, hvis en person har direkte kontakt med børn 

under 15 år i en sammenhængende periode af en uges varighed.  
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Hvordan indhentes børneattester 

Se ”Procedure for indhentning af børneattester” 

 

Fornyelse af børneattester  

Børneattesterne skal fornys hvert andet år og skal være gjort senest 1. oktober det 

pågældende år. Korpskontoret sender en påmindelse ud i begyndelsen af juni. 

Alle kredse bør derudover udarbejde et sæt samværsregler og på baggrund af en 

drøftelse i førerrådet. Derudover anbefales det, at kredsene fører statistik over de 

førere, der er indhentet attest på, og hvornår det sidst er sket. 

I øvrigt henviser Korpsrådet til hæftet ”Sæt forebyggelse på menighedens dagsorden” 

udgivet i samarbejde med BiD og BBU.  

 

Vedr. Førertræninger  

Den træningsansvarlige er ansvarlig for, at der er indhentet attest på alle i staben. 

Ovenstående gør sig desuden gældende på f.eks. korpslejre, fejdeafslutninger m.m. 

Indkalder et udvalg andre medarbejdere, er formanden for dette udvalg ansvarlig for, 

at der er indhentet børneattest på hjælperne. 

 

Kredsene er som altid velkomne til at kontakte Korpskontoret eller Spejderchefen ved 

yderligere tvivlsspørgsmål.  

 

Vedtaget på korpsrådsmøde d. 3. oktober 2015. 

 


