
Procedure for indhentelse af børneattester august 2020 

 

Formalia 

Alle aktive førere i kredsen over 15 år skal have indhentet en børneattest. Det gælder for alle, 

der har omgang med kredsens børn, så det gælder også for forældre og andre, der hjælper 

kredsen med fx. lejre, møder og andre arrangementer mere end 2 gang om året. 

Kredsføreren eller anden medlemsansvarlig er ansvarlig for, at børneattesten er indhentet på 

alle, og at den hvert andet år indhentes på ny. 30 dage før udløb af børneattest sendes 

automatisk besked via Medlemsservice til personen, der skal have børneattesten, samt den 

medlemsansvarlig med vejledning til, hvordan man fornyer. 

Børneattesten indhentes via Medlemsservice, hvor databehandleraftale er på plads og 

underskrevet af kredsen. 

Med den centrale registrering i Medlemsservice gælder børneattesten for 2 år ved alle 

arrangementer og skal ikke, som tidligere, indhentes for hver ny opgave eller arrangement i 

korpset. 

Ved lejre og træninger sender de stabsansvarlige stabs-lister til korpskontoret, som sørger for 

at kontrollere, om der skal indhentes børneattester. Hvis der allerede findes en gyldig attest på 

personen, skal der ikke hentes igen. 

Dato for indhentning af godkendt børneattest kan ses i Medlemsservice af korpskontor, 

kredsfører, kredskasserer og medlemsansvarlig i kredsen. 

Der kan altid gives adgang til indhentning af børneattest ved at give en hjælper eller et 

medlem funktionen ”Børneattest kræves” i Medlemsservice. Herved åbnes fanen ‘Børneattest’ 

med en kladde, hvis der ikke findes attest i forvejen. 

 

Indhentning af børneattest 

 

For at beskytte data skal kredsføreren eller den medlemsansvarlige ikke længere samle cpr nr. 

ind fra kredsens medlemmer. 

 

Kredsføreren eller den medlemsansvarlige rekvirerer børneattest i Medlemsservice, hvorefter 
medlemmet får en E mail om, at de sidste fire cifre af cpr-nummeret skal udfyldes i 

Medlemsservice. Det gør man ved at der logges ind i Medlemsservice og udfyldes.  

Der klikkes derefter ”Send til Korpskontor” 

Det påhviler kredsføreren/den medlemsansvarlige i kredsen at undersøge om medlemmet har 

indtastet dette inden for fristen på 2 uger fra mailen er udsendt af medlemsservice. Hvis 

medlemmet ikke har indtastet cifrene inden for tidsfristen, er det kredsens ansvar at sikre at 

medlemmet bliver gjort bekendt med, at det kræver en godkendt børneattest for at varetage 

et frivilligt arbejde med børn og unge i DBS. 

Korpskontoret sender herefter anmodning om børneattest til Rigspolitiet. 

Rigspolitiet sender efter få dage en personlig anmodning om godkendelse i E-boks, og når 

Børneattesten her er godkendt og uden påtegning, registreres ”Godkendt” under børneattest i 



Medlemsservice af korpskontoret. 

 

Ved en påtegnet børneattest 

Hvis en børneattest er med påtegning giver Korpskontoret straks besked til Spejderchefen og 

kredsrådsformanden i den pågældende kreds. Denne informerer kredsledelsen, der derefter 

skal meddele den pågældende person, at vedkommende ikke kan varetage et arbejde med 

børn og unge i DBS samt fastlægge de videre foranstaltninger i forhold til den pågældende 

fører/hjælper i samarbejde med Spejderchefen.  

Alle har til enhver tid tavshedspligt i forhold til uvedkommende parter. 

 


