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Til Foreldre og foresatte til
• Barn i kommunale barnehager i Krødsherad
• Elever i skolene i Krødsherad

Krav om politiattest.
Barnehagelovens § 19 og Opplæringslovens § 10-9 hjemler et krav om politiattest for alle
som tilsettes i faste eller midlertidige stillinger i barnehage, skole og SFO. Attesten skal vise
om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Dette
lovpålegget har til hensikt å sikre barn og unge et tryggest mulig oppvekstmiljø.
Oppvekstsektoren i Krødsherad kommune har nylig gjennomgått sine rutiner for innhenting,
oppbevaring, kontroll og makulering av slike politiattester. I den forbindelse er også drøftet
lovens formulering: ”Kommunen kan kreve politiattest også for personer som regelmessig
oppholder seg i barnehagen og/eller grunnskolen.”
Forskrift om strafferegistrering § 12 åpner for at også frivillige organisasjoner nå kan kreve
politiattest fra ”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for
organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige”. Vi
opplever i Krødsherad at de fleste frivillige organisasjoner nå velger å gjøre det.
I lys av dette har Krødsherad kommune derfor tatt inn i sine rutiner følgende krav:
Det skal også kreves politiattest fra foreldre, foresatte eller andre som deltar som ledere
og omsorgspersoner på aktiviteter med overnatting i regi av barnehagen eller skolen.
Disse politiattestene innhentes, kontrolleres og makuleres av lederen av den enkelte
virksomhet.
Denne praksis vil bli etablert fra og med 01.01.2010. Begrunnelsen er igjen å sikre barn og
unge best mulig. Disse rutiner vil kreve at den type arrangementer som dette gjelder må
bestemmes i så god tid at det er mulig for de som skal delta å innhente attest fra
lensmannskontoret.
Dette til orientering.
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