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FAQ om børneattester i foreningslivet 
 

 

Spørgsmål: Hvilke foreninger er som udgangspunkt omfattet af reglerne om børneattester? 

 

Svar:  
1. Alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller får anvist lokaler efter 

folkeoplysningsloven   

2. Andre idrætsforeninger og foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøverne   

3. Andre foreninger, hvor der foregår tankesport eller e-sport. 

 

 

 

Spørgsmål: Hvad med fx musikforeninger eller hobbyforeninger, som hverken får tilskud eller 

lokaler via folkeoplysningsloven? 

 

Svar: Sådanne foreninger er ikke omfattet af reglerne om børneattester. 

 

 

 

Spørgsmål: Hvor fast ansættelse skal der være tale om, før en forening skal indhente børneattest på 

en person? 

 

Svar: Pligten til at indhente børneattester gælder for personer, der skal fungere som træner, 

instruktør, holdleder el.l. for børn under 15 år, hvis der er tale om en fast tilknytning til foreningen. 

Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens begyndelse er hensigten, at personens 

tilknytning til foreningen skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde 

skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat.  

 

Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en 

person har været tilknyttet foreningen i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 

tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end en uges varighed har fungeret som træner, 

instruktør el.l 

 

 

 

Spørgsmål: Skal en forening indhente børneattester på fx forældre, der hjælper foreningen med at 

køre børn til kampe eller stævner? 



 

Svar: Nej, en forening har ikke pligt til at indhente børneattester på forældre eller andre hjælpere, 

som fx kører børn til kampe eller stævner. Det samme gælder for forældre og andre personer, der 

kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne. 

 

 

 

Spørgsmål: Skal aftenskoler indhente børneattester for deres lærere? 

 

Svar: Kun i de ret sjældne tilfælde, hvor der deltager børn under 15 år på et aftenskolehold. 

Undervisningsministeriet har endvidere udtalt, at for den særlige tilrettelæggelsesform 

”undervisning for børn og voksne sammen” (jf. folkeoplysningslovens § 2, stk. 2) har aftenskolen 

ikke pligt til at indhente børneattester. 

 

 

 

Spørgsmål: Skal foreningerne indhente børneattester for bestyrelsesmedlemmer o.l.? 

 

Svar: Kun hvis disse ligeledes fungerer som trænere mv. for børn under 15 år. 

 

 

 

Spørgsmål: Skal foreningerne indhente børneattester for både mandlige og kvindelige trænere og 

instruktører? 

 

Svar: Ja. 

 

 

 

Spørgsmål: Skelnes der mellem lønnet og ulønnet personale med hensyn til børneattester? 

 

Svar: Nej. 

 

 

 

Spørgsmål: Skal foreningerne også indhente børneattester for trænere og instruktører under 18 år? 

 

Svar: Ja, der skal indhentes børneattester for personer over 14 år. 

 

 

 

Spørgsmål: Skal foreningerne indhente børneattester hvert år? 

 

Svar: Nej, der er kun pligt til at indhente børneattester ved nyansættelse. Visse landsorganisationer 

anbefaler dog deres lokalforeninger at indhente attester med jævne mellemrum, også for allerede 

ansat personale. 

 

 



 

Spørgsmål: Har en kommune pligt til at påse, at foreningerne indhenter børneattester? 

 

Svar: Nej, en kommune har kun pligt til at sikre, at foreningerne afleverer erklæringen om, at de vil 

overholde reglerne om børneattester.  

 

 

 

Spørgsmål: Har en kommune pligt til aktivt at kontrollere, om foreningerne rent faktisk indhenter 

børneattester?  

 

Svar: Nej, det blev i forbindelse med ændringen af folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2010 

understreget, at kommunerne ikke har en opsøgende forpligtelse til at kontrollere, at foreningerne 

rent faktisk indhenter børneattesterne. Men en kommune kan standse eller udskyde tilskud eller 

lokaleanvisning, hvis kommunen bliver opmærksom på, at en forening, der er forpligtet til at 

indhente børneattester efter reglerne i børneattestloven, ikke gør det. 

 

 

 

Spørgsmål: Kan en kommune undlade at yde tilskud efter folkeoplysningsloven, hvis en forening 

fortsat ønsker at bruge en person med ”positiv” børneattest som træner eller instruktør for børn 

under 15 år? 

 

Svar: Nej. 

 


