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Procedure i forbindelse med ansættelse af private børnepassere
Børneattest
Det er lovpligtigt at indhente en børneattest ved nyansættelser af personer, der har mulighed for direkte
kontakt med børn under 15 år.
Det er den pædagogiske leder for dagplejen, der har ansvaret for at indhente en børneattest i forbindelse
med ansættelse af private børnepassere.
Der er ikke noget formelt krav om, at en børneattest skal indhentes løbende i et ansættelses- eller beskæftigelsesforhold. Fagcenteret vil dog, på baggrund af Kriminalpolitiets anbefalinger, opfordre til, at der
årligt indhentes en ny børneattest, for at sikre, at attesten fortsat er ’ren’. En børneattest skal altid være
’ren’ (uden bemærkninger).
Tro- og love erklæring vedrørende straffeattest
Holbæk kommune stiller krav om, at alle ansatte, herunder også den private børnepasser samt alle andre
personer i husstanden over 18 år, underskriver en tro- og love erklæring i forbindelse med ansættelsen
(se link til erklæringen nedenfor).
Hvem skal der indhentes børneattest på?
Der indhentes børneattest på børnepasseren og alle på 15 år og derover som er tilmeldt adressen, hvor
pasningen foregår, samt på eventuelle personer, der måtte have sin faste gang i hjemmet og dermed har
direkte adgang til kontakt med børnene.
Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der også indhentes børneattest på vedkommende.
Børneattesten indhentes inden pasningsordningen startes op via:
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/Borneattest.htm
Tro- og love erklæringen findes på Holbaek.dk:
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/private-tilbud/
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Læs mere om:
-Proceduren for indhentning af børneattesten via Politi.dk (nederst på siden ligger desuden link til ’Vejledning om børneattester’. https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/Borneattest.htm
-Børneattestloven på Kulturministeriets hjemmeside:https://kum.dk/kulturpolitik/boerneattester/
Reglerne for, i hvilke tilfælde Politiet indberetter straffesager til Rigsadvokaten:http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2005/cirk-64-af-297-2005/
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