
 

 

 

 

 

 

A. Skema til godkendelse  

Privat børnepasser 

Dato:  
Albertslund kommune har godkendt nedenstående til privat 
børnepasning: 
 
Børnepasserens navn og CPR:  
 
Adresse og telefonnummer:  
 
E-mail:  
 
Godkendelsen foretaget af:  
 
Pasningsordningen ønskes oprettet pr.:  
 
Der er ved denne godkendelse tale om privat dagplejelignende 
pasningsordning mv. efter Dagtilbudsloven § 78 og 79, tilskud hertil § 80 og 
godkendelse og tilsyn hermed § 81. Denne godkendelse adskiller sig fra 
Dagtilbudsloven § 21 stk. 3, hvor der er tale om privat dagpleje efter aftale 
med kommunen. Godkendelse kan være af op til 5 børn i alderen 0-3 år. 
 
Albertslund  Kommune har indhentet straffeoplysninger på alle 
husstandsmedlemmer over 14 år i forbindelse med godkendelsen. 
Pasningspersonen er blevet godkendt til opgaven, blevet bekendtgjort med 
krav om læringsmiljøer og læring og hjemmet er  sikkerhedsgodkendt. Der 
føres anmeldte og uanmeldte tilsyn ca. 4 gange årligt, af det pædagogiske 
tilsyn fra dagplejen. Det er det enkelte barns hjemkommune, der fører tilsynet 
med børnene i ordningen. 
 
Ansøgers baggrund og bevæggrunde for ønske om oprettelse af 
selvstændig pasningsordning: 
 
Personlige kvalifikationer:  
 

Passerens alder og fysik, set i relation 
til børnenes alder 

 
 
 

Passerens mulighed for at 
kommunikere med barnet ( min. 9 kl. 
dansk) 

 
 
 

Passerens forståelse for, og viden om 
børns udvikling og trivsel 

 
 
 

Viden om leg og læringsmiljø if. 
Dagtilbudslovens formål 
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Passerens alder og fysik, set i relation 
til børnenes alder 

 
 
 

Passerens forståelse for ansvaret i 
forbindelse med at arbejde alene 

 
 
 

Passerens forståelse for sund kost og 
hygiejne 

 
 
 

Familie i hjemmet  
 
 

Antal børn der godkendes hos 
børnepasseren: 
(max 5 børn)  

 

 
De fysiske rammer: 
 

Boligforhold  
 
 

De lokaler der er godkendt til 
selvstændig børnepasning er 
følgende 

 
 
 
 

Ude areal der er godkendt til 
selvstændig børnepasning 

 
 
 

Puslefaciliteter  
 

Spisefaciliteter  
 

Garderobeforhold  
 

Sovefaciliteter, samt barnevogne  
 

Barnets mulighed for udfoldelse og 
udfordringer dvs. aktiviteter, leg og 
beskæftigelse 

 
 
 
 

Dyr i hjemmet  
 

 
Sikkerhedsmæssige forhold i hjemmet: 
 
Ansøgerne er bekendt med kravene til sikring og afskærmning af følgende 
områder, så børnene kan færdes sikkert: 
 

• Trapper 
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• Vinduer/døre 

• Elektriske installationer, ledninger og stikkontakter 

• Opholdsrum/soveværelse 

• Badeværelse 

• Køkken 

• Rengøringsmidler/kemi 

• Altan 

• Uderum/udhus 
 
Forældre bør lave skriftlige aftaler med børnepasseren om praktiske forhold 
i hverdagen:  

 
Brug af hjemmet: f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad og besøg  
Ture: f.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre 
børnepassere, strand  
Ferie/sygdom: f.eks. aftale og varsling ved ferie og sygdom og raskmelding,  
Arbejdstider og afspadsering: ændringer og varsling  
Information om barn og pasning; f.eks. en dagbog med oplysninger om 
telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner, eventuelle særlige 
hensyn og vaccinationer. 
Fotos og databehandleraftale.  

 

Generelle bestemmelser: 
 

• Børnene skal altid være under opsyn. 

• Børnepassere kan ikke benytte det kommunale system mht. 
gæsteplaceringer, kommunale dagplejere og legestuer.  

• Der må ikke forefindes bassin, fuglebad eller lignende i haven.  

• Badning ved strand og i friluftsbad er ikke tilladt. 

• Børn under 2 år skal sove i godkendt sele i barnevogn. Børn over 2 år 
bør ikke ligge i sele. 

• Der må af sikkerhedsmæssige årsager ikke benyttes regnslag på 
barnevogne / krybber med sovende børn, medmindre regnslaget er 
specielt godkendt til dette. 

• Små ting – fx diverse legetøjs dimser - som børnene kan blive kvalt i, 
skal være udenfor børnenes rækkevidde.  

• Kørsel på cykel kræver godkendt barnesæde og cykelhjelm til både 
barnet og den voksne, samt skriftlig tilladelse fra forældrene i hvert 
enkelt tilfælde. 

• Medicin til børn må kun gives ved kroniske lidelser efter lægens 
anvisning og der skal stå barnets navn og dosis på pakningen. 

• Pasningsordningen skal, hvis ikke andet skriftligt er aftalt med 
forældrene, følge sundhedsstyrelsens vejledning for kost til småbørn, 
samt sundhedsstyrelsens vejledning for modtagelse af syge børn i 
dagtilbud. 

• Børnene må ikke udsættes for passiv rygning. Der må ikke ryges i de 
rum, hvor børnene opholder sig i åbningstiden. Børnene må ikke se 
personer der ryger.  
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• Ved sygdom/ferie skal børnepasseren oplyse hvordan børnene 
tænkes passet. 

• Eventuelle ændringer i hjemmet skal godkendes før etablering. F. eks 
anskaffelse af dyr og ændring af de fysiske rammer. 

• Børnene må kun passes af børnepasseren. 

• Overtrædelse af aftalen kan medføre at godkendelsen trækkes 
tilbage. 

• Såfremt pasningspersonerne ønsker at klage over godkendelsen, skal 
det ske skriftligt samt inden 4 uger fra modtagelsen. 
 
 

Den private børnepasser er forpligtet til at gennemgå og udleverer en kopi 
af denne rapport til de forældre der anvender ordningen. 
 
 
Dato og børnepasserens underskrift: 
 
 
          
                        
                                
Dato og tilsynsførende konsulent: 
 
 
 
 
 
 
Dato og Dagplejeleder: 
 
 
 
 


