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Godkendelseskriterier for private børnepassere

Generelt
I forbindelse med den nye Dagtilbudslov af den 1. juli 2018 jf. §81 a og b er der
kommet skærpede krav til private pasningsordninger og derved også krav til de
personer, som udfører pasning i disse ordninger (www.retsinformation.dk ).
Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring
igennem trygge læringsmiljøer, der indholdsmæssigt står mål med kravene til
læring og læringsmiljøer jf. dagtilbudsloven om den pædagogiske læreplan.
Der skal tages afsæt i et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige,
motoriske, sociale, emotionelle, kognitive læring og dannelse.
Undtagelsesvis kan Kommunalbestyrelsen give dispensation fra krav om at
fremme børns læring i en periode på 6-12 mdr. (max. et år), hvis følgende tre
ting (på en og samme tid) er opfyldt:
1. ordningen er midlertidig
2. forældrene anmoder om det
3. forældrene er arbejdsgiver for den private passer
Børn med behov for et 30 timers sprogstimuleringstilbud jf. §11, stk. 8 i
dagtilbudsloven kan ikke passes af en privat børnepasser.
Den private pasningsordning må alene anvende betegnelsen ”privat
pasningsordning”, dog kan stednavne/tillægsord indgå i navnet.
Inden ansættelse
Dagplejepædagogen fra den kommunale dagpleje aflægger to besøg i hjemmet
(et anmeldt og et uanmeldt), hvor pædagogen taler med både ansøger og
ansøgers familie, og om arbejdets betydningen for husstanden i det tidsrum,
hvor der vil være børn.
Der skal fremvises både Straffe – og børneattest på husstandens beboere over
15 år. Børneattest skal fremsendes én gang årligt til Albertslund Kommune.
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Der skal fremlægges et dokumenteret bevis på en 9. klasse eksamen, som
sikrer, at den private børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber.
Den private børnepasser skal være over 20 år.
Fysiske rammer og arbejdstid
Der vil blive vurderet på boligens tilgængelighed og en række
sikkerhedsmæssige forhold: m2 plads, elinstallationer, fysisk indretning,
vinduer, døre, giftige planter, husdyr, puslebord, børnelegetøj, udendørs
faciliteter og kemikalier.
Børn skal ligge i sikkerhedsgodkendte barnevognsseler, så længe de sover i
barnevogn eller krybbe.
Når barnet fylder to år, skal det sove på en madras eller i en seng.
Åbningstiden må ikke være højere end den gældende for den kommunale
dagpleje i alt 48 timer.
Ved sygdom og ferieafholdelse er det forældrene selv, som varetager pasning
af eget barn.
Tilsyn
Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn, og skal lægge rammerne for tilsynet
med den kommunale dagpleje til grund for tilsynet hos den private børnepasser.
Tilsynet foretages ca. 4 gange årligt både som anmeldt og uanmeldt tilsyn.
Tilbagekaldelse af godkendelse
Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde godkendelsen af en privat
børnepasser, hvis vedkommende ikke lever op til de kommunale og
lovgivningsmæssige krav.
Hvis kommunalbestyrelse tilbagekalder en godkendelse kan afgørelsen ikke
indbringes for anden myndighed.
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