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Retningslinjer for tilsyn med privat pasning
Lovgivning
§ 81. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og
den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen, herunder med, om
pasningen er tilrettelagt efter § 81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1, og at den private
pasningsordning alene anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle
offentlige sammenhænge, jf. § 78 a.
Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende
dagtilbud i kommunen. Dette gælder dog ikke, hvor kommunalbestyrelsen har givet
dispensation efter § 81 a, stk. 4, og for fleksibel pasning, som indgår i kombinationstilbuddet
efter § 85 a. Afgørelsen efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis
kommunalbestyrelsen gennem det løbende tilsyn efter stk. 1 konstaterer, at den private
pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene
til ordningen, jf. § 81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1. Afgørelsen efter 1. pkt. kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Det fremgår af dagtilbudsloven, at det løbende tilsyn med de private pasningsordninger skal
stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Rammer for tilsynet
Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og pligten til at
holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i dagtilbuddene, samt til at forholde sig
til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.
Det er Hjørring Kommunes ambition, at der føres tilsyn på baggrund af en tæt dialog med
den enkelte enhed og med det mål for øje, at tilsynet skal opleves som et værdifuldt input i
den pædagogiske praksis. Principperne bag tilsynet er derfor at:




Tilsynet skal være dialogbaseret.
Tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling.
Tilsynet skal skabe værdi for institutioner, forvaltning og politikere.

Kommunalbestyrelsens overordnede tilsynsforpligtelse varetages af Børne- Fritids- og
Undervisningsudvalget. Tilsynet udføres af forvaltningen af en tilsynskonsulent med
pædagogisk uddannelse og erfaring.
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Tilsynsbesøgene er både hvad angår hyppighed og indhold ens for den kommunale dagpleje
og for privat pasning. Tilsynet varetages i de private pasningsordninger af en kommunal
tilsynskonsulent
Tilsynskonsulenten aflægger den enkelte private passer tilsynsbesøg og gør sig bekendt med
de faktiske forhold gennem systematiske observationer og samtaler med den private
passer. Herunder forhold omkring sikkerhed, hygiejne og sundhed.
Hvert år aflægges ét anmeldt og to uanmeldte besøg.
Tilsynskonsulenten udarbejder på tilsynsbesøget en tilsynsrapport/tilsynsskema, der
underskrives af både dagplejepædagogen og af den private passer.
I de tilfælde, hvor det vurderes, at den private pasningsordning ikke praktiseres i
overensstemmelse med lovgivningen, den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen,
anmodes den private passer om, at bringe forholdene i orden. Dette følges op af den
tilsynsførende konsulent.
Såfremt det vurderes, at den private passer, fortsat ikke lever op til kravene, tilbagekaldes
godkendelsen af pasningsaftalen. Forvaltningen vil altid være inddraget i forbindelse med
tilbagekaldelse af en pasningsaftale.

