
 

Tilsyn med privat pasningsordning 

 

Faktuelle oplysninger 
  

Børnepasser  

Kontaktoplysninger (børnepasser)  

Tilsynsførende  

Kontaktoplysninger -tilsynsførende  

Dato   

Anmeldt/ uanmeldt tilsyn  

 

Ordningens pasningsaftaler 
 Barn Fødselsdag Godkendt dato 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Pasningsaftale 1 

 Dialog om næste læringstrin m.v. Opfølgning 

Kognitiv udvikling   

Social-emotionel udvikling   

Sprog   

Motorik   

Relation til barnet   

Samarbejde med forældre   

Pasningsaftalens rammer   

 

Pasningsaftale 2 

 Dialog om næste læringstrin m.v. Opfølgning 

Kognitiv udvikling   

Social-emotionel udvikling   

Sprog   

Motorik   

Relation til barnet   

Samarbejde med forældre   

Pasningsaftalens rammer   
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Pasningsaftale  3 

 Dialog om næste læringstrin m.v. Opfølgning 

Kognitiv udvikling   

Social-emotionel udvikling   

Sprog   

Motorik   

Relation til barnet   

Samarbejde med forældre   

Pasningsaftalens rammer   

 

Pasningsaftale  4 

 Dialog om næste læringstrin m.v. Opfølgning 

Kognitiv udvikling   

Social-emotionel udvikling   

Sprog   

Motorik   

Relation til barnet   

Samarbejde med forældre   

Pasningsaftalens rammer   

 

Fysiske forhold 
 Kort beskrivelse Opfølgning 

Legerum   

Pusleplads   

Spiseplads   

Sovemuligheder   

Opbevaring af barnevogne   

Garderobeforhold   

Brændeovne   

Trapper   

Indendørs sikkerhed   

Husdyr   

Udendørs legemuligheder   

Udendørs sikkerhed   

Hygiejne   

Rygning   

Generelt velfungerende og har-
monisk 
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Refleksioner over dagligdagen 
 Kort beskrivelse Opfølgning 

Passer jobbet til familieliv og 
egne børns behov ? 

  

Overvejelser om arbejdet som 
børnepasser? 

  

Føles det daglige ansvar passen-
de? 

  

Har du mulighed for sparring?   

Mod på udvikling og udfordrin-
ger? 

  

Lyst til samarbejde med foræl-
dre og tilsyn? 

  

  

Ændringer og nye aftaler 
 Kort beskrivlelse Opfølgning 

Pasningsaftaler   

Samarbejdet med tilsynet   

Opfølgning på tilsynet   

Gæstepleje eller andet   

Fravær og sygdom   

Andet   

Andet   

Næste tilsyn   

 

Opfølgning på tilsyn 
Den tilsynsførende udarbejder rapport fra tilsynet og udleverer kopi af denne til den privat børne-

passer. Tilsynsrapporterne danner udgangspunkt for det løbende samarbejde mellem tilsyn og bør-

nepasningsordningen. 

Den private børnepasser orienterer forældrene om tilsynets generelle vurderinger i relation til den 

enkelte pasningsaftale og det øvrige tilsyn. 

Konstateres der ved tilsynet bekymring i relation til en enkelt pasningsaftale, f.eks. omkring barnets 

trivsel og læring, tager tilsynet intitiativ til en drøftelse med forældrene. 

Konstateres der ved tilsynet forhold, som kan have betydning for pasningsordningens fortsatte god-

kendelse, fastsætter tilsynet en proces for, hvordan der kan rettes op på forholdene. I den forbin-

delse skal områdelederen inddrages, ligesom forældrene skal orienteres om de iværksatte tiltag. 

 

Dato: 

Tilsynsførendes underskrift: 


