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Emner Kommunale dagtilbud Privat Pasningsordning 

Godkendelse af dagplejer 

og privat børnepasser 

Evne til omsorg, faglige kompetencer, udvik-

lings potentiale, evne til at skabe relationer, 

anerkendende tilgang, evne til samarbejde i 

dagplejeteamet og med dagplejepædagogen i 

det pædagogiske tilsyn. Børne- og offentlig 

straffeattest indhentes. 

Evnen til at skabe et trygt læringsmiljø, der 

fremmer børns læring og som sikrer børns med-

bestemmelse, medansvar og forståelse for og op-

levelse med demokrati. Desuden skal den private 

børnepasser evne at tilrettelægge en hverdag, 

der dækker barnets behov for udvikling, læring 

og social samvær med børn på samme alder 

Sprog Hovedsprog dansk Hovedsprog dansk 

Tavshedspligt  Juridisk bindende underskrevet tavshedspligt 

jf lovgivning herom 

Ingen krav om juridisk bindende underskrevet 

tavshedspligt 

Underretningspligt  Skærpet underretningspligt i samarbejde med 

dagplejepædagogen  

Skærpet underretningspligt 

Godkendelse af hjemmet Specifik sikkerhed, fysiske rammer til læ-

ringsmiljø for op til 5 børn, inddragelse af det 

øvrige hjem 

Generel sikkerhed, fysiske rammer til læringsmil-

jø med plads op til 5 børn 

Pædagogiske lærings miljø Skal skabe læring (KLAR til Læring), udvikling, 

trivsel og dannelse i pædagogiske læringsmil-

jø, såvel fysisk, psykisk som æstetisk 

Skal skabe trygt læringsmiljø, der fremmer børns 

læring 

Legeplads i haven  Sikkerhed, læringsmiljø, æstetik Sikkerhed 

Uddannelse Grunduddannelse i arbejdet som dagplejer, 

førstehjælpskurser, løbende fagkurser 

Ingen krav 

Tilsyn, anmeldte og uan-

meldte  

Pædagogisk tilsyn, med fokus på det enkelte 

barns pg hele gruppens læring, trivsel, udvik-

ling og dannelse. Dagplejerens trivsel, udvik-

ling og læring ifht. at kunne varetage opga-

ven. Medarbejderudviklingssamtaler 

Sikkerhedstilsyn samt pasningsordningens læ-

ringsmiljø 

Forældresamarbejde  Forældrebestyrelse, forældremøder og foræl-

dredialoger hos den enkelte dagplejer ved be-

hov. Dialogmøde med politikerne fra Udvalget 

for Læring  

 

Ingen krav 



2 

 

Emner Kommunale dagtilbud Privat Pasningsordning 

Teamsamarbejde Organiseret i dagplejeteams Ingen krav 

Introduktionsmøde  Kontaktmøde med dagplejekonsulent, dagple-

jer og forældre forud for opstart, mulighed for 

forbesøg 

Ingen krav 

Pasning ved fravær Garanteret gæstedagpleje Vikar eller ingen pasning – er op til den enkelte 

private børnepasser 

Kost  Sundhedsstyrelsens retningslinjer, dagplejens 

madpolitik – Æblekinder 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Legestue Deltagelse i legestue med fokus på at skabe 

fællesskaber, leg og læring. Pædagogisk tilsyn 

i legestuen 

Ingen krav 

Overgange  Samarbejde mellem forældre, Sundhedsple-

jen, Dagplejen og børnehave. 

Formaliseret overgangsprocedure til børneha-

ve 

Ingen krav 

Hvornår kan barnet begyn-

de? 

26 uger efter fødsel 24 uger efter fødsel 

Venteliste Administreres af kommunens Pladsanvisning Ingen krav 

Ansøgning www.digitalpladsanvisning.dk  www.borger.dk  

Søskendetilskud Efter gældende regler  80 %  af søskendetilskuddet i det billigste alder-

svarende kommunale tilskud 

Økonomisk Friplads Ja Nej 

 

Socialpædagogisk friplads 

og/eller behandlingsmæs-

sig friplads 

Ja Nej 

 

Forældrebetaling 11 måneder pr. år 12 måneder pr. år 

Opsigelse  En måneds varsel inden den 1. eller 15. i en 

måned 

Ingen krav, dog skal der være en slutdato 

Alder Skift til børnehave ved 2,11 år, dog med mu-

lighed for socialpædagogisk udsættelse 

Til skolealder (Brobygningsalder) 

Hvad gør man som foræl-

dre, hvis samarbejdet bli-

ver problematisk? 

 

Kontakter sin dagplejepædagog eller leder af 

Dagplejen 

Du har som forældre indgået aftale med en selv-

stændig erhvervsdrivende, og må selv løse pro-

blemstillingerne evt. ved at ophæve samarbejdet 

http://www.digitalpladsanvisning.dk/
http://www.borger.dk/
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Forældres arbejdsgiverfor-

pligtelse 

Ingen Ved ”ung i huset” 

Klagemulighed Ja Kommunens afgørelse om godkendelse af de pri-

vate pasningsordninger kan indbringes til Anke-

styrelsen. Klage over fastansættelse af tilskud-

dets størrelse kan alene indbringes for kommu-

nen 

Persondataforordningen Overholde gældende lovgivning. 

Hedensted Kommune har databehandleraftale 

med de systemudbydere, vi benytter 

Overholde gældende lovgivning 

De private pasningsordninger er selv ansvarlige 

for at lave en databehandleraftale med de private 

firmaer de benytter i deres private pasningsord-

ning, og de skal være opmærksom på, at de pri-

vate firmaer kan have rettigheder til billeder og 

andet, der lægges op. 

 

 

 
 

Orientering om overgangen fra private pasningsordning til kommunal dagtilbud 
 

Hedensted Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at vi tilbyder en plads i dagtilbud til alle børni alderen 26 uger og indtil barnets 

skolestart. Pasningsgarantien dækker en plads i kommunen, men ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Opskrivning foregår her 

www.digitalpladsanvisning.dk 
 

 

http://www.digitalpladsanvisning.dk/

