
Hvad siger loven? 
 
Hvad er din rolle – og hvem arbejder du for? 
Hvis du som repræsentant for en forening indgår i et samarbejde under Den Åbne Skole og er 
involveret i et undervisningsforløb på en skole, arbejder du ikke for skolen men for din 
forening.  
 
Selvom du varetager en undervisningsopgave på skolen, er du med andre ord ikke skolelærer. 
Din rolle og forpligtelser er de samme, uanset om du træner foreningens medlemmer på 
foreningens faciliteter, eller om du træner skolelever på skolens boldbaner. Det gælder 
uanset, om du er frivillig eller lønnet af foreningen. 
 
Skolens ledelse har det overordnende ansvar for og tilsyn med undervisningen, selvom 
undervisningen bliver varetaget af en repræsentant fra foreningslivet.  
 
 
Tavshedspligt og underretningspligt – hvad betyder det? 
Ifølge loven har skolelærere tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger om 
eleverne. Det samme gælder for dig, hvis du som repræsentant for din forening er involveret i 
et Åben Skole-samarbejde.  
 
Hvis du kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger, som vækker bekymring, anbefaler DIF 
og DGI, at du henvender dig til skoleledelsen eller eventuelt til den lærer, som er involveret i 
det pågældende forløb. Herefter er det op til skolen at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at 
involvere myndighederne. 
 
Hvis du får kendskab til, at et barn under 18 år er udsat for misbrug eller vanrøgt, kan du i 
særlige tilfælde være forpligtet ifølge loven til selv at underrette kommunen. 
Underretningspligten gælder for alle borgere og ikke kun for dig som foreningsrepræsentant. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere bekymrende oplysninger om en elev, 
anbefaler vi, at du kontakter skoleledelsen.    
 
 
Børneattest – hvad er det? 
En børneattest er en slags straffeattest, som viser, om du er dømt for sædelighedsforbrydelser 
mod børn. Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på alle frivillige, 
trænere, instruktører, ledere og andre, der beskæftiger sig med børn under 15 år. 
 
Er du involveret i et Åben Skole-samarbejde som repræsentant for en forening, er foreningen 
også forpligtet til at indhente en børneattest på dig. Foreningen må ikke give attesten videre 
til skolen uden dit samtykke.  
 
 
 
 
 



Forsikringer – du er dækket ind! 
DGI og DIF har tegnet en række kollektive forsikringer i Tryg. Forsikringspakken omfatter 
blandt andet en ansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Som repræsentant for en DIF 
og DGI medlemsforening er du automatisk dækket af de fælles forsikringer. 
 
Ansvars- og arbejdsskadeforsikringerne dækker som udgangspunkt også, når du på vegne af 
din forening er involveret i et Åben Skole-samarbejde, og det er foreningen, der er din 
arbejdsgiver. Hvis kommunen/skolen imidlertid er at betragte som din arbejdsgiver, er det 
kommunen, der har forsikringspligten.  
 
Læs mere om reglerne for de kollektive forsikringer her.  
 

http://www.idraettensforsikringer.dk/

