
 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
Vedr. 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger 
i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) 
 
Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar i forhold til Bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale 
Kriminalregister (Kriminalregisteret), og vi takker samtidig for muligheden for at udtale os i 
denne sag. 
 
Frie Skolers Lærerforening mener det er forkert, at antiradikaliseringsindsatsen skal 
forandre børneattestens formål, som er at beskytte børn mod voksne, som er dømte for 
overgreb mod børn. FSL er derfor ikke tilhænger af de i bekendtgørelsen tilføjede 
lovbestemmelser. 
   
I Bekendtgørelsens § 36, stk. 1, indsættes efter »straffelovens«: »§ 101 a, §§ 114-114 j, § 
136, stk. 2 og 3«., hvilket henviser til lovens bestemmelser om landsforræderi, billigelse af 
terror og visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Frie Skolers Lærerforening 
(FSL) bifalder alle gode initiativer, som modvirker radikalisering, som der her sigtes til, men 
mener ikke, at ’Børneattesterne” skal knyttes op på denne indsats. 
 
Børneattesterne skal bruges til det, som er formålet – nemlig at undgå, at personer, der har 
begået overgreb mod børn, eller på anden vis medvirket til udbredelsen af sådanne 
forfærdelige handlinger, skal kunne arbejde med børn og unge. FSL kan derfor ikke støtte en 
udvidelse af børneattesten. 
 
I Frie Skolers Lærerforening er vi bekymrede for de mange former for kriminalitet, som 
kunne komme i spil i forhold til børneattesten, hvis man begynder at afvise folk med andre 
begrundelser, end det, der direkte har med kriminalitet begået over for børn at gøre. Hvad 
med personer, som er dømt for vold, for salg af narkotika o. lign. Vi frygter med andre ord, at 
der er tale om en glidebane, som man vil bevæge sig ud på. Og grundlæggende skal man kun 
straffes en gang for en lovovertrædelse, og kun, hvor der er tale om kriminalitet, der er 
direkte vendt mod børn og unge, skal det kunne optages i børneattesten. 
 
Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med 
ovenstående bemærkninger til bekendtgørelsen. 
 

 

 

 

Monica Lendal Jørgensen 

Næstformand Frie Skolers Lærerforening 
 
M: 2758 1384 
E: mlj@fsl.dk 


