Godkendelse af privat pasningsordning
Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, kan du her læse om, hvordan du bliver godkendt.
Du skal godkendes af kommunen for at etablere en privat pasningsordning.

Fremgangsmåde for godkendelse af en privat pasningsordning med op til 5 børn, hvor
den private børnepasser har bopæl på pasningsadressen eller en privat
pasningsordning med op til 10 børn, hvor begge private børnepassere har bopæl på
pasningsadressen. Der må aldrig være mere end 5 børn pr voksne.

1. Kontakt tilsynsteamet for privat pasning, Annabeth Helledie på telefon 41 22 36 44 eller Lene
Madsen på telefon 41 93 71 40.
2. Efter samtalen med Annabeth Helledie eller Lene Madsen skal du/I udfylde og indsende et
ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet her.
3. En fra tilsynsteamet vil efterfølgende kontakte dig/jer pr telefon. Der aftales et tidspunkt for et
besøg i dit/jeres hjem, hvor en eller begge fra tilsynsteamet vil deltage.
4. På besøget vil tilsynsteamet vurdere om hjemmet er egnet til små børn, vurdere dine personlige
kvalifikationer i forhold til pasning af små børn og redegøre for sikring af hjemmet.
5. Tilsynsteamet laver en samlet vurdering efter besøget. Vi vurderer om du og dit hjem kan blive
godkendt. Du vil snarest mulig efter besøget få besked herom.
6. Inden endelig godkendelse indhenter vi samtykke til straffe og børneattest i forhold til dig og vi
indhenter ligeledes samtykke til børneattester på alle over 15 år, der har bopæl på adressen.
7. Når alle attester er godkendt, kontakter vi dig for at lave en aftale om en endelig godkendelse i dit
hjem.
8. Indholdet i et godkendelsesbesøg og den efterfølgende godkendelsesprocedure kan variere
afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer, ressourcer og de fysiske rammer m.v. Antallet af
børn der godkendes til sker ud fra en samlet vurdering og afvejning i forhold til ansøgerens samlede
ressourcer, herunder antal og alder på egne børn. Besøget indeholder altid en gennemgang af
forpligtelser i forhold til Dagtilbudsloven, orientering om tavshedspligt og den skærpede
underretningspligt. Derudover gennemgås hygiejnemæssige forhold og sikkerhedsmæssige forhold
på det godkendte sted.
9. Det er yderligere et krav, at du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med
barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer jf.
Dagtilbudsloven. Derfor skal du kunne dokumentere ex. 9.- klasse prøven i dansk med
mindstekarakteren 2, bestået ”Prøve i Dansk 2” eller et tilsvarende niveau.
10. Ud fra en samlet vurdering af ansøgeren, attester og godkendelsesbesøget kan godkendelsen
tildeles eller ej.
11. Hvis du bliver godkendt vil du efterfølgende modtage et godkendelsesbrev.

Fremgangsmåde for godkendelse af en privat pasningsordning med optil 5 børn hvor
børnepasseren IKKE har bopæl på pasningsadressen og fremgangsmåde for
godkendelse af en privat pasningsordning med optil 10 børn, hvor en eller begge
børnepassere IKKE har bopæl på pasningsadressen. Der må aldrig være mere end 5
børn pr voksne.
1. Samme godkendelsesprocedure som beskreven under første afsnit.
2. Sammen med tilsynsteamet deltager en medarbejder fra Teknik og Miljø i det første besøg i
dit/jeres hjem.
Teknik og Miljø gennemgår ejendommen i henhold til byggeloven – eftersom forholdet betragtes
som en institution.
I gennemgangen lægges der vægt på flere forhold – herunder personsikkerhed.
Når forholdet betragtes som en institution kræves der dokumentation for bygningens indretning i
form af tegninger.
Der skal søges om byggetilladelse og der opkræves et gebyr efter medgået tid.
Såfremt der er spørgsmål i henhold til Teknik og Miljø kan Arkitekt m.a.a. Peter Mathiesen
kontaktes på mobil 41 22 66 32.
Hvis du/I efter et halvt år, efter godkendelsen, ikke har fået indskrevet børn i din/jeres pasningsordning, skal
du/I kontakte Annabeth Helledie eller Lene Madsen, hvis du/I fortsat ønsker at være en godkendt
pasningsordning. Efter et år uden indskrevne børn bortfalder godkendelsen og du/I skal søge om
godkendelse på ny.
Den private børnepasser har altid ansvaret for, at de nødvendige myndighedskrav og godkendelser
foreligger inden opstart.
Se en oversigt over pasningsformer i nedenstående skema.

En pasningsordning og lovgivning
Ønsker du at oprette en privat pasningsordning skal du godkendes af kommunen. I forhold til Dagtilbudsloven
ser kommunen på en række forhold som handler om den fysiske indretning og sikkerhedsforhold.
I Dagtilbudsloven er der mulighed for, at passe op til 5 børn i eget hjem. Finder man sammen i fællesskaber
– fx 2 børnepassere – så er der stadig tale om en privat pasningsordning og ikke en institution.
Imidlertid er Dagtilbudsloven ikke den eneste lov som du skal forholde dig til. Som privat pasningsordning må
du etablere dette pasningstilbud i eget hjem uden at skulle forholde dig til Planloven og Byggeloven. Hvis du
derimod, vil finde sammen i fællesskab med kollegaer, så kræver det en byggetilladelse, da
bygningsreglementet dermed definerer husets anvendelse som en institution.
Skematisk kan det beskrives således:
Pasningsform:
Du er privat børnepasser alene i din
egen bolig
To private børnepassere som
begge har bopælsadresse på
pasningsstedet
Du er privat børnepasser alene, men
ikke i din egen bolig
Du er privat børnepasser i egen
bolig, men har en ansat, således i
kan have flere børn sammen
Du er privat børnepasser og
etablerer dig i fællesskab med en
kollega på dennes eller din adresse
Du er privat børnepasser og
etablerer dig i fællesskab med en
kollega på en adresse, hvor ingen af
jer bor

Godkendes efter
Dagtilbudsloven
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Skal der søges Byggetilladelse
NEJ

JA
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JA

Når et pasningstilbud kræver byggetilladelse, så forholder kommunen sig blandt andet til, hvorvidt at det i
Planloven er tilladt med en institution i bygningen og til en lang række sikkerhedsmæssige forhold til
bygningens indretning. Fx p-pladser, handicaptilgængelighed, brand, indeklima.

