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Procedure for indhentning af børneattester 
 

Inden en fører/medarbejder, der er fyldt 15 år, begynder sit arbejde i kredsen, skal 

der indhentes en børneattest, og attesten skal efter korpsets regler fornys hvert andet 

år eller oftere. En børneattest er gældende for den kreds, man er fører/medarbejder i, 

og flytter man kreds, skal den nye kreds derfor sørge for, at der indhentes en ny 

børneattest. 

Korpssekretæren og FTU-formanden sørger for at indhente børneattester på korpsets 

trænere. Er man både fører i en kreds samt træner i korpset, skal der laves en 

børneattest begge steder. 

 

Procedure: 

1. Formalia: 

a. Kredsrådet (Dataansvarlig) er som kredsens øverste ledelse 

hovedansvarlig for, at persondataloven overholdes i forbindelse med 

indhentning af børneattester – også selv om indhentningen af 

børneattester i praksis varetages af korpssekretæren i DBS. 

b. Kredsrådet udpeger en børneattestansvarlig person, som får ansvaret 

for, at der bliver indhentet informeret samtykke (oplysning om fulde 

navn, CPR-nummer samt information til føreren/medarbejderen om 

anvendelsen af disse) hos hver enkelt fører/medarbejder i kredsen til 

anvendelse ved indhentning af børneattest. Den udpegede person har 

tavshedspligt. 

c. Kredsrådet har ansvaret for, at der er indhentet børneattest på alle 

førere/medarbejdere i kredsen, der har kontakt med spejdere under 15 

år. 

d. Der indgås en skriftlig aftale mellem Kredsen og Korpsrådet i DBS 

(Databehandler) om indhentning af børneattester. Korpsrådet har 

udpeget Korpssekretæren i DBS til at indhente og modtage børneattester 

på vegne af kredsen. Kredsen skal opbevare denne aftale forsvarligt, og 

korpset skal have en kopi liggende. Korpssekretæren har tavshedspligt. 

  

2. Indhentning af børneattest 

a. Den børneattestansvarlige indhenter navn og CPR-nummer ved 

udfyldelse af bilaget ”Informeret samtykke”. Den børneattestansvarlige 

er ansvarlig for, at føreren/medarbejderen er informeret om: 

- hvorfor en børneattest skal indhentes 

- hvilke oplysninger, der er brug for til indhentning af en 

børneattest 
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- at informationerne videresendes til Korpssekretæren, 

som videresender til politiet 

- at politiet sender den endelig børneattest til Korpssekretæren. 

b. Den børneattestansvarlige sender det informerede samtykke til 

Korpssekretæren, der anvender oplysningerne i forbindelse med en 

anmodning om en børneattest hos politiet. 

c. Politiet sender børneattesten til Korpssekretæren. 

 

3. Positiv/negativ børneattest: 

a. Når en børneattest er negativ (uden påtegning) registrerer 

Korpssekretæren, at der er indhentet en børneattest på vedkommende 

fører/medarbejder, og attesten slettes straks efter registreringen. 

b. Når en børneattest er positiv (med påtegning) giver korpssekretæren 

omgående besked til spejderchefen og kredsrådsformanden i 

pågældende kreds. Denne informerer kredsledelsen, der beslutter de 

videre foranstaltninger i forhold til føreren/medarbejderen. 

 

Alle Dataansvarlige og Databehandlere har til enhver tid tavshedspligt i forhold til 

uvedkommende parter. 

 

Vedtaget af Korpsrådet den 3. oktober 2015 


