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Børneattester
i foreningslivet
Forebyggelse af seksuelle overgreb
på børn og unge
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Kontakt ved generelle spørgsmål:
Idrætskonsulent Pia Bagger
Telefon 39 57 53 38
Mobil: 23 60 94 44
bkfpba@gladsaxe.dk
Fritidskonsulent Rikke Clausen
Telefon 39 57 53 39
Mobil: 30 32 34 88
bkfrcl@gladsaxe.dk

Kontakt til Gladsaxe Kommunes
specialistgruppe vedrørende mistanke om
seksuelle overgreb på børn og unge:
Pædagogisk konsulent Guy Rubaudo
Telefon 39 57 53 27
Mobil: 40 11 80 51
bkfgru@gladsaxe.dk
Pædagogisk konsulent Ditte Iversen
Telefon 39 57 53 73
Mobil: 30 52 95 43
bkfdiv@gladsaxe.dk

Børneattester
i foreningslivet
Forebyggelse af seksuelle overgreb
på børn og unge
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Hvordan undgår vi seksuelle overgreb på børn
– i foreningerne?
I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge
kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Det er et
lovkrav til foreninger, at de skal indhente børneattester på alle
ledere og instruktører, der beskæftiger sig med børn og unge
under 15 år. Også andre i foreningen, der færdes fast blandt
børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå
direkte kontakt med disse børn, skal der indhentes børneattester på.
Alle foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud
eller lokaler skrive under på, at de indhenter børneattester
på alle personer i foreningen, der har kontakt med børn og
unge. Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke
opfylder dette krav, kan tilskud og lokaler tages fra foreningen,
jævnfør Folkeoplysningsloven § 33, stk. 7.

Hvad er en børneattest?
Børneattesten er navnet for den særlige form for straffeattest,
hvor man kun får oplyst om en person er straffet efter de
bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til
børn under 15 år. Det vil sige incest, samleje eller anden kønslig
omgang med et barn under 15 år, udbredelse eller besiddelse
af børnepornografi, blufærdighedskrænkelse med mere.
Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis
tyveri, spirituskørsel og lignende.
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Ifølge loven skal alle foreninger indhente børneattester, inden
de ansætter eller beskæftiger personer som ledere, lærere,
trænere, instruktører og assistenter for børn under 15 år.
I forbindelse med udfyldelse af foreningsdataskemaet til
Gladsaxe Kommune, skal foreninger med medlemmer under
15 år angive, at foreningen har indhentet de lovpligtige
børneattester. Hvis foreningen ikke kan skrive under på dette,
vil tilskud og lokaler bliver frataget foreningen, indtil sagen er
bragt i orden.
Det er ikke nødvendigt at indhente børneattest på bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre, der ikke har direkte kontakt
med medlemmer under 15 år. Det er ikke nødvendigt at indhente ny børneattest på en leder eller træner, der eksempelvis
skifter funktion i samme forening.
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Forebyggelse – en attest alene gør det ikke
Kravet om at foreningerne skal indhente børneattester er et
redskab for foreningerne i bestræbelserne på at forebygge
seksuelle overgreb i foreningslivet. Men en attest alene gør det
ikke. Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af
børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer
et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Foreningens leveregler
En forudsætning for det gode samvær i foreningen er, at man er
enige om, hvad det består i. En måde at forebygge overgreb og i
øvrigt styrke og bevare det gode samvær er at udforme foreningens leveregler eller etiske retningslinjer. Udgangspunktet kan
være en evaluering af skrevne og uskrevne regler og rammer
i foreningen, for eksempel hvordan man som voksen omgås
børn i foreningen. Det kan også tage udgangspunkt i konkrete
emner som for eksempel overnatning, badning og omgangstone
i foreningen.
Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, men kan også være med til
at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen
bliver mistænkeliggjort i forhold til hensigter og handlinger.
Berøringer og sjove bemærkninger kan blive mistolket og misforstået, men med klare retningslinjer for omgang i foreningen,
og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.
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Grundig indledende ledersamtale
Det er meget få personer, der er blevet dømt for seksuelle overgreb mod børn. En børneattest er derfor ingen garanti for, at en
kommende leder eller træner ikke har gjort tilnærmelser eller
endda begået overgreb mod børn og unge. Derfor er det vigtigt,
at foreningerne udover indhentelse af børneattester har en grundig indledende ledersamtale for bedre at kunne sikre sig mod
personer, der ikke har reelle hensigter i foreningen. Det er vigtigt,
at man som forening, selvom det kan være svært at få nye ledere
og trænere, ikke bare tager den første den bedste, der melder sig,
men at man forsøger at danne sig et indtryk af personen gennem
en samtale eller ved at tage en reference på den nye leder. Det
kan også være i form af en følordning, hvor den nye leder følger
en erfaren i starten.
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Børneattester – sådan gør I:
Det er den lokale forening, der har ansvaret for indhentelsen af
børneattester.
Det betyder, at når I får en ny leder eller træner i foreningen,
er det bestyrelsens ansvar, at der indhentes børneattest inden
vedkommende får fast tilknytning til børn under 15 år.
 Udfyld blanketten til anmodning om børneattest. I finder
blanketten på politi.dk eller på gladsaxe.dk/boerneattest
Skriv navn, adresse og cpr-nummer på den person, I indhenter børneattest på, og skriv hvem i foreningen eller jeres
landsorganisation, der skal modtage børneattesten, når den
returneres fra Rigspolitiet.
 I skal indhente samtykke fra den nye leder eller træner om, at
I må indhente en børneattest. Der kan ikke indhentes børneattest uden vedkommendes samtykke. Blanketten sendes til:
Rigspolitiet, Center for Almen Jura
Kriminalregistret, Børneattester
Polititorvet 14
1780 København V
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Underretningspligt
Det er vigtigt at være opmærksom på som foreningsleder,
at man er omfattet af den generelle underretningspligt, som
gælder alle voksne borgere.
Lov om social service, § 154:
’Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år
fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt
eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der
bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at
underrette kommunen’.
Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler
om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb
eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere.
Straffeloven siger, at selv om den seksuelle lavalder i Danmark
er 15 år, er det strafbart at have sex med en person under 18 år,
som er betroet en til opdragelse. I foreningssammenhæng vil
det sige, at ledere og trænere ikke må have seksuel omgang med
børn og unge under 18 år, som kommer i foreningen.
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Hvis mistanken opstår
Seksuelt misbrug er en grov krænkelse af et barn. Det er alvorligt at anklage et andet menneske, for at have misbrugt et barn
seksuelt. Det kræver således stor omtanke og agtpågivenhed,
hvis man får mistanke om, at et barn er blevet krænket seksuelt.
I tilfælde af seksuelt misbrug af et barn er der mange hensyn at
tage. Hensynet til barnet, familien, den mistænkte, til lederne,
til medlemmerne og deres forældre.
Begynd ikke på krisehjælp eller privat efterforskning af den
mistænkte. Kontakt kommunens specialistgruppe vedrørende
mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan
give råd og vejledning. Specialistgruppen har stor viden om og
erfaring med, hvilke forhold man skal tage højde for i sådanne
tilfælde, og de kan give jer hjælp til at finde ud af, hvad I bør
gøre.
Har I brug for generelt at få råd og vejledning for eksempel ved
en debat på et bestyrelsesmøde eller blot til at vende problematikken omkring foreningens leveregler eller andet I er i tvivl om,
så kontakt fritidskonsulenten eller idrætskonsulenten.
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gladsaxe.dk/boerneattest
Telefon: 39 57 53 39
E-mail: kultur@gladsaxe.dk
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