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Spørgsmål & Svar 

Tro og love-erklæring 

Hvad skal tro og love-erklæringen bruges til? 
Tro og love-erklæringen bruges til at se, om de folkeoplysende foreninger overholder reglerne om 
indhentning af børneattester. 

Hvem skal børneattesten indhentes på? 
Loven om børneattester gælder alle trænere, instruktører og holdledere for personer under 15 år. 
Det gælder også vikarer, ligesom det ikke spiller nogen rolle, om vedkommende får løn eller ej. 
Trænere, instruktører og holdledere, der kun har med voksne at gøre, skal ikke tjekkes, ligesom 
forældre og andre kortvarige hjælpere er fritaget. 
 
Hvor ofte skal en person tjekkes? 
Der er ingen regler for hvor tit en person skal tjekkes. Det er lovpligtigt, at I gør det én gang - 
derefter kan I selv beslutte, hvad I vil. Sport & Fritid anbefaler dog, at man indhenter 
børneattester hvert år.  
 
Hvorfor skal vi aflevere en tro og love-erklæring? 
En tro og love-erklæringen skal afleveres, da Sport & Fritid IKKE må yde tilskud og anvise lokaler til 
foreningen, så længe der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter 
børneattester.  
 
Vi har ingen medlemmer under 15 år, skal vi stadig aflevere en tro og love-erklæring? 
Det korte svar er ja - jf. folkeoplysningsloven, skal folkeoplysende foreninger hvert år afgive en tro 
og love-erklæring, også selvom man ikke har medlemmer under 15 år. Dog er man ikke forpligtet 
til at indhente børneattester. 
 
Hvem skal underskrive tro og love-erklæringen? 
Tro og love-erklæringen skal underskrives af den tegningsberettigede i foreningen, oftest er dette 
formanden eller kassereren.  

Hvor kan tro og love-erklæringen findes? 
Tro og love-erklæringen bliver hvert år sendt ud via e-mail til både formand og kasserer med 
relevant information, typisk i foråret. Ydermere kan tro og love-erklæringen findes på 
https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk.   
 
Foreningen har glemt sine adgangsoplysninger til foreningsportalen, hvad gør vi? 
Er man havnet i den situation, at man har glemt sine adgangsoplysninger, skal man tage kontakt til 
Sport & Fritid enten via e-mail (boerneattest@mkb.aarhus.dk) eller pr. telefon (Shaista Amirzai 
+ 45 89 40 48 33).  
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Skal børneattesten(erne) indsendes til Sport & Fritid? 
Børneattesten er til bestyrelsens egen brug og skal IKKE indsendes til Sport & Fritid. Sport & Fritid 
skal kun modtage tro og love-erklæring om, at foreningen overholder loven for børneattester. 
 
Vi har overset beskeden om at aflevere en tro og love-erklæring, hvad sker der nu? 
Har man enten overset eller glemt at indsende en tro og love-erklæring, vil der blive sendt en 
påmindelse ud med en 1. rykker til både formand og kasserer. Modtager Sport & Fritid fortsat ikke  
en tro og love-erklæring, vil der blive sendt en 2. rykker ud. Reageres der ikke fra foreningens side, 
vil foreningen blive lukket og alt tilskud samt bookinger vil blive annulleret. 

Vi afleverer tilskudsregnskab, skal vi stadig underskrive en tro og love-erklæring? 
Det korte svar er nej - hvis foreningen afleverer et underskrevet tilskudsregnskab, skal der ikke 
underskrives en tro og love-erklæringen, da foreningen i et tilskudsregnskab også skriver under på, 
at man følger lovgivningen jf. folkeoplysningsloven. 


