	
  

	
  

	
  

Politik:	
  Børneattester	
  for	
  Haderslev	
  
Svømmeklub	
  
Folketinget har vedtaget regler om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v. Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra d. 1. juli 2005 skal indhente en
børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og
vedvarende kontakt med børn under 15 år.
Haderslev Svømmeklub er lever op til dette lovkrav. I Haderslev Svømmeklub er det
svømmeudvalg og breddeudvalg som udleverer skemaer, og formanden som indsender og
behandler oplysninger vedr. børneattester.
Der skal indhentes børneattester på:
Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og
som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion,
hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om
vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og
som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men
som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke
tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i
eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en
børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til stævne
Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen,
hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.
Skal du have udfyldt en børneattest, kan den hentes på nedenstående henvisning.
Det udfyldte skema afleveres til klubbens formand, som sørger for den videre ekspedition.
Læs mere på (eksterne links):
Vejledning om børneattester
Børneattest
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