
Godkendelseskriterier ved ansættelse af kommunale dagplejere i Albertslund Kom-
mune.  
 
Generelt 
Når den kommunale dagpleje skal ansætte nye dagplejere foretages der altid minimum to besøg i 
hjemmet, hvor de tilsynsførende i dagplejen taler med såvel ansøgeren som ansøgerens familie. Her 
lægges der meget vægt på at sikre, at dagplejerens familie er indforståede med, og er klar over 
betydningen af følgende: 

• Hele husstanden skal være indstillet på, at dagplejerens arbejde har indflydelse på familielivet 
i dagplejens åbningstid. Det betyder bl.a., at der ikke må ryges eller nydes øl, vin og spiritus i 
åbningstiden, eller at antallet og frekvensen af gæster skal begrænses mest muligt, så der er 
fokus på kerneydelse, dvs. samværet med og pasningen af børnene 

• Dagplejeren skal åbent og velvilligt indgå positivt og konstruktivt i samarbejdet med andre 
dagplejere og dagplejens tilsynsførende pædagoger og ledelse 

• Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvordan husdyr i hjemmet vil 
påvirke godkendelsen af en kommunal dagplejer 

• Der skal tilberedes og serveres økologisk kost hos kommunale dagplejere 
• Huset/hjemmets almindelige bygningsmæssige tilstand vil ligeledes blive vurderet  

 
 
Godkendelseskriterier 

• Dagplejeren skal besidde et vist modenhedsniveau for at kunne løse opgaven på en 
betryggende måde.  

• Dagplejeren skal have relevant erfaring med børn. Det kan være i form af en pædagogisk 
uddannelse; erfaringer med egne børn, ansættelse som pædagogmedhjælper eller ansættelse i 
et hjem til at passe børn 

• Dagplejeren skal varetage opgaven på lige vilkår med et ordinært job. Det betyder bl.a., at 
private hensyn kommer i anden række. Det betyder også, at hjemmet skal være frit og 
tilgængeligt for de børn, der skal opholde sig der, mens pasningen foregår. 

• Ren straffeattest for hele husstanden 
• Hjemmet skal både være hensigtsmæssigt og børnevenligt indrettet. Det vil bl.a. sige at: 

o Elinstallationerne er i orden 
o Eventuelle trapper eller kælderslugter er afskærmet og ordentligt vedligeholdt 
o Eventuelle ribber eller andre indendørs klatreredskaber er sikre 
o Køkkenfaciliteterne, herunder komfur og ovn, er forsvarligt afskærmet 
o Stole og borde er i orden og anvendelige for børn 
o Der er en god og tilgængelig pusleplads, dvs. rindende koldt og varmt vand og 

ordentlige hygiejneforhold 
o Øvrige toiletfaciliteter er i orden 
o Adgangsforholdene til pasningsstedet er hensigtsmæssige i forhold til bl.a. brugen af 

barnevogn 
o Børnene har mulighed for, på en hensigtsmæssig måde, at sove såvel inden- som 

udenfor 
o Have, og/eller det der påtænkes anvendt som udendørsarealer, er sikkerhedsmæssigt i 

orden, dvs. legefaciliteterne er vedligeholdt, at der er faldunderlag, sandkassen kan 
overdækkes, ingen vandområder, hegn o.lign. 

• Dagplejeren er bekendt med reglerne for tavsheds- og underretningspligt 
• Afslutningsvis foretages der en generel vurdering af, om hjemmet, familien og dagplejeren er 

klar over, og forberedt på den opgave, der skal løses. 


