
 

        

 

LÆRING & TRIVSEL 

Godkendelse af privat pasningsordning 
Hermed gives godkendelse til etablering af privat pasningsordning efter bestem-

melserne i dagtilbudslovens §§ 78, 79 og 81

Type
 Sæt x 

Forældrene er arbejdsgivere X 

Børnepasseren er selvstændig X 

Gæsteplejeordning  

Andet  

Hvis andet beskriv, her: 

 

Faktuelle oplysninger 

  

Driftsherre  

Adresse  

Mobilnr.  

Mailadresse  

Børnepasser  

Antal børn  

Åbningstid  

 

Rammer for godkendelsen 
 Modtaget /udført dato Godkendt dato 

Ansøgning   

Godkendelse af fysik ramme   

Godkendelse af børnepasserens 

kvalifikationer 

  

Kontrol af arbejdsgiver/lønmod-

tagerforhold  

  

Godkendelse af gæsteplejeord-

ning 

  

Andet   
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Godkendelse af fysiske forhold 
 Kort beskrivelse Bemærkning God-

kendt  

Legerum    

Pusleplads    

Spiseplads    

Sovemuligheder    

Garderobeforhold    

Brændeovne    

Trapper    

Indendørs sikkerhed    

Husdyr    

Udendørs lege mulig-

hed 

   

Udendørs sikkerhed    

Aftale med udlejer    

Hygiejne    

Rygning    

Generelt velfungerende 

og harmonisk 

   

 

Godkendelse af personlige kvalifikationer m.v. 
 Kort beskrivelse Bemærkning God-

kendt 

Straffeattest    

Egne børn    

Overvejelser om arbej-

det som børnepasser 

   

Moden og ansvarsbe-

vidst 

   

Imødekommenhed og 

venlighed 

   

Mod på udvikling og ud-

fordringer 

   

Lyst til samarbejde med 

forældre og tilsyn. 

   

Erfaring med børn    
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Vilkår for dagplejelignende ordninger 
 

Drøftet dato Kvittering (passers un-

derskrift) 

Børnepasseren er forpligtet til at udarbejde 

pasningsaftale ved indskrivning af nye børn. 

Denne godkendes af pladsanvisningen 

  

Børnepasseren er forpligtet til at orientere 

pladsanvisningen og den tilsynsførende om 

ændringer af pasningsaftaler. 

  

Børnepasseren er forpligtet til at følge tilsy-

nets anvisninger 

  

Der kan ikke ansættes personer udenfor hus-

standen i ordningen uden bygningsmyndighe-

dernes godkendelse.. 

  

Børnepasseren er forpligtet til at oplyse plads-

anvisningen om børnepassers fravær, når det 

strækker sig over mere end en sammenhæn-

gende uge 

  

Gæsteplejeordninger skal godkendes særskilt   

Andet   

 

Vilkår for ordninger i barnets hjem 
 

Drøftet dato Kvittering (under-

skrift) 

Forældrene er arbejdsgivere og skal sørge for 

oprettelse af cvr.nr. mv. Hos skriftligt oplyse 

børnepasseren om: 

• Løn 

• Arbejdets art, herunder om der løses 

andre opgaver end børnepasning. 

• Arbejdstid 

• Rettigheder i forbindelse med ferie og 

sygdom 

• Opsigelsesvarsel 

• Kost og logi m.v. 

  

Forældrene er forpligtet til at udarbejde pas-

ningsaftale som supplement til ansættelsesaf-

talen. Denne godkendes af pladsanvisningen 

  

Forældrene er forpligtet til at orientere plads-

anvisningen og den tilsynsførende om ændrin-

ger af pasningsaftaler. 

  

Forældrene er forpligtet til at følge tilsynets 

anvisninger 

  

Gæsteplejeordninger skal godkendes særskilt   

Forældrene er forpligtet til at oplyse pladsan-

visningen om børnepassers fravær, når det 

strækker sig over mere end en sammenhæn-

gende uge 

  

Andet   
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Godkendelse 
 

Dato: 

 

Godkendt af: 

 

 

 

 

___________________________ 

Underskrift 


