
 
 

 
 

JURA: Den lille lovsamling  
 
Med Den lille lovsamling får I et overblik over de juridiske dokumenter, I skal anvende, når I arbejder med 
børnedemokrati. Hvis boligorganisationen- eller afdelingen har udviklet egne politikker på områderne, 
anbefales det, at disse anvendes i videst muligt omfang. 
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Indhentning af børneattester 
Hvad er en børneattest? 
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som oplyser om, hvorvidt en person er straffet efter de 
bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. 
 

Hvem skal der indhentes børneattester på? 
Der skal indhentes børneattest på de voksne, der, som led i deres rolle i børnedemokratiet, færdes fast 
bland børnedemokraterne og kan opnå fast tilknytning til dem. Det er ikke defineret nærmere i loven, hvad 
’færdes fast’ indebærer, men i børnedemokratiet har vi tolket det som, at der skal hentes børneattester på de 
voksne, der er en fast del af børnedemokratiet og via deres rolle i børnedemokratiet deltager i flere aktiviteter 
med børnedemokraterne. Det betyder, at der altid skal indhentes børneattester på de primære 
driftsmedarbejdere, der har ansvaret for børnedemokratiet. Herudover kan det være nødvendigt at indhente 
børneattester på fx afdelingsbestyrelsen samt andre samarbejdspartnere. 
 
Det er boligorganisationen, der skal indhente børneattester hos politiet.  
 

 Det praktiske  
• Bestil børneattest 

• Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.  
 

Opbevaring af persondata 
Hvad er persondata? 
Persondata er al information, der kan identificere en bestemt person. 
 

Hvorfor skal I opbevare persondata? 
For at jeres børnedemokrati kan fungere i praksis, har I brug for at have kontaktinformation på både 
børnedemokraterne og deres forældre.  
 

https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest
https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144970


 
 

Hvem skal orienteres om opbevaring af persondata? 
Når I indsamler og opbevarer persondata, er det lovpligtigt, at I orienterer de personer, hvis persondata I 
opbevarer. I skal orientere om hvad deres personoplysninger bruges til, og hvordan I opbevarer disse. I skal 
derfor udlevere dokumentet om information om opbevaring og behandling af kontaktoplysninger til 
børnedemokraternes forældre. Inden udlevering skal dokumentet tilrettes med link til jeres boligorganisations 
persondatapolitik.  
 

 Skabeloner/Det praktiske 
• Skabelon til kontaktinformation på børnedemokrater 

• Skabelon til information om opbevaring og behandling af kontaktoplysninger  

• Lovgivning 
 

 
Samtykke fra forældre 
Hvad er samtykke? 
Et samtykke er en tilladelse. I børnedemokratiet er det børnedemokraternes forældre, som giver samtykke til 
deres børns deltagelse i de enkelte aktiviteter, da børnedemokraterne er under 18 år.  
 

Hvad skal der indhentes samtykke/godkendelse til? 
Børnedemokratiet kræver, at børnedemokraternes forældre udfylder en tilmeldingsblanket og afleverer 
denne til børnedemokratiet forud for, at deres børn må deltage i de enkelte aktiviteter i børnedemokratiet. På 
den måde sikrer I jer samtidig, at forældrene holdes orienterede om de forskellige aktiviteter og ved, hvor 
deres børn er, når de deltager i børnedemokratiets aktiviteter. Børnedemokratiets invitationer til aktiviteter 
skal derfor altid indeholde en tilmeldingsseddel. 
 
Når I arbejder med børnedemokrati, vil det ofte være hensigtsmæssigt for jer at kunne tage foto og film af 
børnedemokraterne samt have mulighed for at transportere børnene i bil, hvis I fx skal på ekskursion. Både 
optagelse af foto/film og transport af børn i bil kræver skriftligt samtykke fra børnenes forældre. Børnene kan 
selvfølgelig godt deltage i børnedemokratiet, selvom deres forældre ikke ønsker at give samtykke til foto/film 
og/eller kørsel i bil.  
 

 Skabeloner 
• Skabelon for tilladelse til fotografering og videooptagelse af børnedemokrater 

• Skabelon til tilladelse til kørsel i bil 

• Skabelon til invitation til børnemøde 
 

Samtykke fra børn 

Det er forældrene, der skal underskrive samtykker, men I skal selvfølgelig også forhøre jer hos børnedemokraterne, om de 

har lyst til at køre i bil til en ekskursion, få taget billeder og optaget video af sig selv. Ift. sidstnævnte er det vigtigt at fortælle 

børnene, hvor disse fotos og film vil blive vist og hvem der kan se dem. 

 

http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/07/Skabelon-til-registrering-af-kontaktinformation-p%C3%A5-b%C3%B8rnedemokrater.docx
http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/07/Skabelon-til-information-om-opbevaring-af-kontaktinformationer.docx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/07/Skabelon-for-samtykke-til-fotografering.docx
http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/07/Skabelon-for-samtykke-til-kørsel-i-bil.docx
http://børnedemokrati.dk/wp-content/uploads/2019/03/Skabelon_Invitation_b%C3%B8rnem%C3%B8de.docx

