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Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private 
pasningsordninger - Dagtilbudsloven § 80 og § 81 
 

 

Indledning 
 

Ifølge Dagtilbudslovens § 80 skal kommunen give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil 

skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads 

i et kommunalt eller selvejende dagtilbud. 

 

Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud til privat pasning til forældre med børn i en 

bestemt aldersgruppe. I Svendborg Kommune gives der tilskud til privat pasning til forældre med 

børn i alderen 24 uger til og med 2 år. 

 

Ifølge Dagtilbudslovens § 81 skal kommunen godkende aftalen om privat pasning mellem forældre 

og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med den private pasningsordning. 

 

Ansøgning om tilskud til privat pasning 

• Forældrene skal være berettiget til at søge om økonomisk tilskud til privat pasning, som 

alternativ til en plads i kommunale eller selvejende dagtilbud. 

• Forældrene søger om tilskud via Digital Pladsanvisning. 

• Hvis den private pasningsordning godkendes kan der udbetales tilskud til forældrene. Der skal 

foreligge en skriftlig godkendelse for hvert enkelt barn. 

• Sagsbehandlingstiden tager seks til otte uger.  

 

Godkendelse af privat pasning 

 
• Inden godkendelsen kan gives, indhenter Svendborg Kommunes tilsynsmyndighed straffeattest 

og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor pasningen foregår.  

• Der indhentes fornyet straffeattest og børneattest, hvis der har været en periode uden børn i 

pasning det pågældende sted. 

• Straffeattest og børneattest skal være forenelig med opgaven som privat passer. 

• En privat pasning skal kunne tale, skrive og forstå dansk. 

• En privat pasning skal kunne understøtte udviklingen hos børn i alderen 24 uger til og med 2 

år. 

• En privat pasning skal have tidligere relevant erfaring med børn. Det kan være i form af 

pædagogisk uddannelse, ansættelse som dagplejer, pædagogmedhjælper, pædagogisk 

assistent eller erfaring med egne børn. Det vil til enhver tid bero på en konkret vurdering af den 

enkelte. 

• En privat pasning skal besidde et forsvarligt modenheds niveau. 

• En privat pasning skal servere et sundt frokostmåltid http://altomkost.dk/ 

• Hjemmet skal være røgfrit i de rum, hvor børnene færdes.  

• Hvis der er dyr, skal de kunne forsvarligt adskilles fra børnene. 

 



  

Godkendelse af de fysiske rammer 

 
• Der må ikke være privat pasning i lokaler, der ikke er godkendt som beboelse. 

• De fysiske rammer skal være i orden både inde og ude, og eventuelle mangler skal udbedres.  

Det betyder, at der skal være plads til aktiviteter både inde og ude. Haven skal være indhegnet, 

og der må ikke være bassiner med vand i haven. Trapper skal være afskærmet både inde og 

ude. Legeplads ude skal være beregnet til små børn. Som minimum skal der være sandkasse 

og gynge/vippedyr. 

• Elinstallationer skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 

• Køkkenfaciliteter, herunder komfur og ovne skal være forsvarligt afskærmet. 

• Stole og borde skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og anvendelig for børn. 

• Der skal være en praktisk og tilgængelig pusleplads, med rindende koldt og varmt vand og 

ordentlige hygiejneforhold. 

• Der skal være mulighed for, at børnene kan sove udendørs under betryggende forhold. 

• Sker der lokaleændringer, skal det meddeles til tilsynsmyndigheden, og der skal foretages en 

ny godkendelse af lokalerne.  

 

Generelle vilkår 

 
• Der kan godkendes pasning af op til fem børn. Vurdering af antallet af børn sker ud fra en 

individuel vurdering. 

• Opgaven med privat pasning skal varetages på lige vilkår med et ordinært job. Det betyder 

blandt andet, at private hensyn kommer i anden række, uanset at pasningen foregår i eget 

hjem. 

• Ifølge dagtilbudslovens § 84 kan kommunen beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til privat 

pasning, hvis der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger. 

• En privat pasning har underretningspligt, såfremt den private passer får kendskab til forhold, 

der giver anledning til bekymring jævnfør Serviceloven § 154. 

• Forældrene er forpligtet til at informere Pladsanvisningen, hvis barnet ikke anvender den 

private pasningsordning. 

 

Tilsynets tilrettelæggelse 

 
• Der føres minimum tilsyn to gange årligt - eller efter behov. 

• Den tilknyttede tilsynsførende ringer for at aftale besøg med den private pasningsordning. 

Besøget foregår i barnets vågne tid.  

• Der kan føres uanmeldt tilsyn, såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt. 

• Der føres tilsyn med barnets almindelige udvikling. 

• Der føres tilsyn med udførelsen af pasningsopgaven. 

• Tilsynet skal vurderer, om de fysiske rammer opfylder de krav, hvorunder de blev godkendt. 

• Godkendelsen trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, 

at den private pasning ikke lever op til de kriterier, som den private pasningsordning er 

godkendt efter - §§ 80 og 81.  

• Tilskuddet til forældrene bliver stoppet, såfremt tilsynsmyndigheden trækker godkendelsen af 

den private pasningsordning tilbage. 



  

Ophør 

 
• Tilskuddet bortfalder den måned hvor barnet fylder tre år. Det er forældrenes ansvar, at barnet 

er skrevet op til en børnehaveplads. Dette gøres på Digital Pladsanvisning. 

• Svendborg Kommune er ikke forpligtet til at stille plads til rådighed, med mindre barnet er 

skrevet på venteliste.  

• Bortfalder tilskuddet, enten på grund af at den private pasningsordning ophører, eller 

tilsynsmyndigheden trækker godkendelsen tilbage, er det forældrenes ansvar, at barnet er 

skrevet op til en plads i en anden tilbudstype. Der henvises til Svendborg Kommunes 

hjemmeside www.svendborg.dk 

 

Godkendt i Udvalget for Børn og Unge  

 

12. august 2014 

 

 

 
 

 

 


