
 

 

Retningslinjer for husdyr i den kommunale dagpleje samt hos de private 

børnepassere i Holbæk Kommune 
 

Nærværende dokument beskriver retningslinjer for husdyr i Dagplejen. 

Mange forældre sætter pris på, at der er dyr hos den enkelte dagplejer, f.eks. en hund, en kat, en kanin, hamstere 

eller lignende – andre forældre er knapt så glade herfor – og endelig er der de forældre, der primært af hensyn til 

allergi er nødt til at vælge en dagplejer uden dyr. Vi forsøger langt hen ad vejen at tilgodese såvel hensynet til 

forældrenes ønsker som hensynet til den enkelte dagplejers ønsker og behov. Desuden forsøger vi at skabe en 

geografisk spredning, således at hvert område kan tilbyde kommunal dagpleje både med og uden dyr. 

Godkendelse 

Den enkelte dagplejer skal søge om tilladelse til anskaffelse af dyr. Dette sker i forbindelse med godkendelse af den 

enkelte dagplejer i forbindelse med ansættelsen og revurderes normalt ikke, før dagplejeren ønsker at anskaffe sig et 

nyt dyr – dette uanset, om der er tale om et ekstra dyr eller tale om, at f.eks. den gamle hund desværre er død, og at 

man gerne vil have en ny. Godkendelsen følger altså dyret. 

Enhver tilladelse skal bekræftes skriftligt af den pædagogisk leder, før denne er gældende. 

Indretning 

Hjemmet og omgivelserne skal være indrettet, så følgende kan opfyldes: 

➢ Indretningen skal understøtte, at husdyret ikke har madsted i lokaler, hvor børnene færdes eller opholder sig. 

➢ Indretningen skal understøtte, at husdyret har et sted, hvor det kan være i fred for børnene. 

➢ Haven skal være indrettet, så hunden kan have et område for sig selv – uanset om dyret bruger haven som 

toilet eller ej. 

Øvrige forhold 

Det siger sig selv, at indretningen ikke gør det alene. Følgende forhold skal efterleves: 

➢ Dyret må aldrig være alene med børnene. 

➢ Dyret skal ikke være en del af modtagelsen eller afhentningen af børnene. 

➢ Dyret skal ikke luftes sammen med børnene, f.eks. hundeluftning ved ture ud af dagplejehjemmet. 

Det siger selvfølgelig også sig selv, at sikkerheden for børnene har allerførste prioritet.  

Det er dagplejerens ansvar at sikre, der kun er ”ufarlige” dyr omkring børnene – uanset om det er et dyr, der bor i 

dagplejehjemmet eller blot er på besøg. 

De sikkerhedsmæssige forhold vil – sammen med ovenstående punkter – indgå i det almindelige tilsyn. 

Ikrafttrædelse 

Nærværende retningslinjer afløser de nugældende og træder i kraft den 1. februar 2018. Undtaget her fra er de 

tilfælde, hvor de nye retningslinjer afføder et behov for ændringer i hjemmet, som betyder en økonomisk udgift for 

dagplejeren. I så tilfælde har ændringen først virkning fra den 1. september 2018. Det forudsættes dog, at der 

forinden er aftalt en plan for de nødvendige ændringer i hjemmet med den tilsynsførende. 

 

Retningslinjerne er behandlet på et MED-dialogmøde den 24. januar 2018. 

 

Dagplejeledergruppen Holbæk Kommune 

24. januar 2018 


