
   

Mellem Center for Familieudvikling og certificeret 

DELEBØRN – HELE BØRN børnegruppeleder er ind-

gået følgende kontrakt: 

 

§ 1 

Stk. 1. Certificering som DELEBØRN - HELE BØRN Børnegruppeleder forudsætter gennem-

førsel af DELEBØRN - HELE BØRN uddannelsen arrangeret af Center for Familieudvikling 

samt underskrivning af denne kontrakt. 

Stk. 2. Certificering som DELEBØRN - HELE BØRN Børnegruppeleder giver ret til at afholde 

DELEBØRN - HELE BØRN i eget regi i henhold til nedenstående betingelser.  

 

§ 2 

Stk. 1. Center for Familieudvikling har alle rettigheder til DELEBØRN - HELE BØRN koncep-

tet og DELEBØRN - HELE BØRN manualen. Materialet er således omfattet af dansk lovgiv-

ning om ophavsret, herunder med hensyn til kopiering eller anden mangfoldiggørelse. 

Stk. 2. Materialet må kun anvendes af personer, der er certificeret som DELEBØRN - HELE 

BØRN Børnegruppeleder. DELEBØRN - HELE BØRN Børnegruppeledere må således ikke 

uden tilladelse overlade materialet med henblik på anvendelse af personer, der ikke er certifi-

cerede. 

Stk. 3. DELEBØRN - HELE BØRN-konceptet og betegnelsen DELEBØRN - HELE BØRN må 

ikke uden forudgående tilladelse fra Center for Familieudvikling anvendes i andre sammen-

hænge end ved udbud af DELEBØRN - HELE BØRN, herunder f.eks. på hjemmesideadres-

ser, i tryksager, elektroniske udgivelser m.v. 

Stk. 4. I forbindelse med udtalelser til presse og fagfolk vedr. DELEBØRN - HELE BØRN 

børnegrupper, skal der henvises til Center for Familieudvikling som den officielle DELE-

BØRN - HELE BØRN-udbyder og rettighedshaver. 

Stk. 5. Center for Familieudviklings billedmaterialer og logoer må ikke kopieres eller bruges. 

Udvalgte billedmaterialer kan dog lånes hos Center for Familieudvikling til brug i tryksager, 

der promoverer DELEBØRN - HELE BØRN. Dette på betingelse af, at det af materialet tyde-

ligt fremgår, at billederne er udlånt af Center for Familieudvikling, og at materialet godkendes 

af Center for Familieudvikling inden det tages i brug. 



   

§ 3 

Stk. 1. Center for Familieudvikling henstiller til de certificerede DELEBØRN - HELE BØRN 

Børnegruppeledere, at de løbende holder sig fagligt ajour med DELEBØRN - HELE BØRN-

konceptet og deltager i eventuelle arrangementer, herunder arrangementer for DELEBØRN - 

HELE BØRN Børnegruppeledere, som afholdes af Center for Familieudvikling. 

Stk. 2.  Det er kun Center for Familieudvikling, der må tilbyde ekstern supervision til andre 

fagfolk i afholdelsen af DELEBØRN - HELE BØRN. Ved ekstern supervision forstås supervi-

sion af folk uden for den organisation eller virksomhed, som man er ansat ved. 

 

§ 4 

Stk. 1. Center for Familieudvikling kan trække en certificering tilbage, hvis tilbagemeldinger 

eller andre forhold, herunder brud på denne kontrakt, efter centerets skøn giver grundlag 

herfor.  

Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af en certificering har den certificerede DELEBØRN – HELE 

BØRN Børnegruppeleder ret til en redegørelse fra Center for Familieudvikling med begrun-

delse for tilbagekaldelsen. 

 

 

Certificeret DELEBØRN – HELE BØRN børnegruppeleder: 

 

Sted og dato:____________________________Navn:_____________________________ 

    

Underskrift:_______________________________________________________________  

   

Center for Familieudvikling: 

Underskrift:____________    

Afdelingsleder, Jan Kaa Kristensen (Aut. Psykolog) 


