
 

 

Godkendelse af privat børnepasser og privat pasningsordning 
 
 

Ansøger 
Navn  
 

Personnummer  

Adresse  Telefonnummer  

 

Uddannelse tidligere erhverv 
 

Har ansøgeren været dømt 

efter borgerlig straffelov?     

 
   nej     ja 

 

Hvis ja – for hvad 

 
 
 

Evt. ægtefælle/samlever 
Navn 
 

Personnummer  

Erhverv og arbejdstid 
 

Har ægtefællen/samleveren været 
dømt efter borgerlig straffelov?       
 
  nej       ja 

 

 Hvis ja – for hvad 

 
 

Børn – plejebørn  
Navn  Fødselsdato Institution, skole og andet 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Hvordan afleveres egne børn i inst? 

 
 
 

Helbred  
Har ansøgeren og/eller familien hel-
bredsproblemer ? 
       
   nej       ja 

 

 Hvis ja,hvilke 

Har ansøgeren tidligere lidt af alvorlige sygdomme, som giver anledning til fortsat behandling, herunder 
medicinforbrug? 
 

 

Familiens forhold til nydelsesmidler 
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Boligforhold  
Boligens art 

 

Boligens størrelse 

 
  

Antal m2 børnene må opholde sig på 

 

 
 
  Ejerbolig      Lejebolig 

Beskrivelse af rum afsat til privat pasningsordning – skal være godkendt til 
beboelse 
 
 

 

Beskrivelse af bolig indretning 
Garderobeforhold  
 
 

Pusleplads  

 

 

Spiseplads  
 
 

Soveplads  
 
Inde                                                                              Ude 

Legeareal 
 
Inde  

Hylder, reoler, skabe m.v. til legetøj – skal være fastspændte 
 
 

 
 
Førstehjælpsbevis  
 

 
Har du et gyldigt førstehjælpsbe-
vis? 

 

 
    nej       ja 

Bemærkninger 

 
 

Forhold vedrørende de fysiske rammer i den private pasningsordning 

 
 
 

I orden Bemærkninger 

Er lokalerne indbydende og in-
spirerende læringsmiljøer? Mo-
tiverer de til børnenes læring 
og leg med bl.a. tilgængeligt og 

alderssvarende legetøj? 
 

Ja Nej  

Hvordan vurderes rammerne 
for leg og fysisk aktivitet uden-
dørs?  

Fx sandkasse, scooter mv. 

 

Ja Nej  
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Sikkerhed inde 

 I orden? Bemærkninger   

Ryges der i hjemmet, hvis ja, 
hvor og hvor ofte? 
 
Hos private børnepassere i eget 
hjem, er det ikke tilladt at ryge i det 

tidsrum, hvor der passes børn. 
Lokaler der primært er indrettet som 
børnenes lege- og opholdsrum, skal 
desuden være røgfri hele døgnet 

Ja Nej   

Husdyr: 
 
Hvis ja, hvilke? 
 

Dyrene må ikke have opholdssted i 
de lokaler, som er godkendt til bør-
nepasning i åbningstiden. 
 
Dyrets/dyrenes opholdssted i åb-
ningstiden: 

 Ude 
 Inde. 

 
Husdyr (hund, kat mv.) og børn må 

ikke have ophold sammen, på noget 
tidspunkt, i den private pasningsord-
nings åbningstid, dette er gældende 

både ude og inde.  
Den private børnepasser skal sikre 
sig, at børnene ikke kan komme i 
berøring med hund, kat mv., dette 
er gældende både ude og inde. 
 
Dyrenes mad- og vandskål, kat-

tebakke, hundekurv mv. skal 
være uden for børnenes rækkevidde. 
 
Dyrenes efterladenskaber i ha-

ven/legeområde skal fjernes lø-
bende. 

 
Vær opmærksom på særlig hygi-
ejne omkring dyr. 

Ja Nej   

Medicin, giftstoffer, rengørings-
midler og toiletbørste skal opbe-
vares uden for børnenes række-
vidde. Fx øverst i et skab.  
Der må ikke være toiletblokke i toi-

lettet. 

Ja Nej        

Skarpe knive og andre skarpe 
køkkenredskaber skal opbevares 
uden for børnenes rækkevidde. 

Ja Nej        
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 I orden? Bemærkninger   

Elkedel, kaffemaskine og andre 
husholdsningsmaskiner skal skub-
bes ind på køkkenbordet, så de er 
uden for børnenes rækkevidde. 

Ja Nej        

Ovn/komfur skal være børnesikret, 
hvis den er i børnehøjde, og bruges i 
åbningstiden. Vær opmærksom på 
ældre ovne, som bliver varme på 

frontpladen. 

Ja 
 

Nej        

Brændeovn/pejs (som bruges i 
åbningstiden) og trapper skal 
være afskærmet med et forsvarligt 

gitter, så børnene ikke kan tilgå 
dem. 

Ja Nej        

Vinduer/altandør/terrassedør 
skal sikres, så børnene ikke kan 
åbne vinduerne eller dørene. 
Radiator – sikring af hjørner og var-
meudledning. 

Ja Nej   

Stikkontakter skal være monteret 
korrekt, og i gamle kontakter u/sik-
ring skal der være børnesikring.  

Ja Nej        

Ledninger må ikke udgøre en fare. 
Vær opmærksom på løse ledninger, 
ledninger på gulv og i børnehøjde. 

Ja Nej        

Småting som børn kan sluge/blive 
kvalt i – skal være uden for børne-

nes rækkevidde. 

Ja Nej        

Nøgler, må ikke sidde i låsen, så 
børnene kan komme til at låse sig 
inde. 

Ja Nej   

 Røgalarmer i godkendte rum Ja Nej   
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Hygiejne 

 I orden Bemærkninger 

Det generelle indtryk af ved-
ligehold/slidtage 
/rengøring (gulv, vinduer, 
tæpper, vægge)  

Ja Nej       

Det generelle indtryk af or-

den i hjemmet.  

Ja Nej       

Indeklimaet i hjemmet skal 
være frisk. Der skal luftes ud 
flere gange dagligt, og eventu-

elt lugt af hund/røg eller lig-
nende skal være luftet ud inden 
modtagelse af børn/forældre 

Ja Nej       

Hygiejnen omkring spiseplads, 
køkkenbord og i køleskabet 
skal være i orden. 
Der skal være flydende hånd-

sæbe ved køkkenvask 

Ja Nej  

Puslepladsen på badeværel-

set skal være i orden – fx hvor-
dan er puslepladsen placeret i 
forhold til håndvask – arbejds-
stilling, børnenes mulighed for 
at kravle op mm.? 
 

Der skal være rindende vand og 
flydende håndsæbe ved pusle-
pladsen. 

Ja Nej  

Legetøj skal vaskes af regel-
mæssigt. 

Ja Nej       

Dagslys i alle lokaler, der an-
vendes til pasning af børn 

Ja Nej  

Gulvtemperaturen skal være 
minimum 20 grader 

Ja Nej  
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Sikkerhed ude 

Hegn omkring legeområdet 
skal minimum være 80 cm 
højt, dog ud mod befærdet 

vej, vand eller lignende skal 
det være et fast hegn på min 
120 cm højt.  
 
Hegnet etableres, så der 
ikke er mulighed for at kravle 
op på det, dvs. lodrette bræd-

der og ikke rionet. 
 
Låge skal eventuelt ekstra 
sikres. 

Ja Nej       

Vandbassiner/vandløb må 
ikke være tilgængelige på 
grunden 

Ja Nej  

I den del af haven, hvor bør-
nene leger, må der ikke være 
eks. drivhus med glas, giftige 

planter, brændestakke, ma-

skiner, haveredskaber, olie-
lamper og reb m.m., som kan 
udgøre en fare for børnene. 

Ja Nej  

Sandkassen skal være over-
dækket, af hensyn til katte 
ekskrementer. 
(Net må ikke have kontakt 
med sandet) 

Ja Nej       

Udelegetøjet/sandting 
skal være intakte 

Ja Nej       

Opbevaring af udelegetøj  Ja Nej       

Kældertrapper, lyskasser 
m.m. skal være afskærmet 

Ja Nej  
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Kost 

Den private børnepasser skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring kost. 

Love/vejledninger/bekendtgørelser  

Du har ansvaret for at holde dig opdateret om gældende regler/love/vejledninger/bekendtgø-
relser vedr. dit erhverv. 

Du har ansvaret for at holde dig ajour ift. korrespondance med administrationen. 

Du har ansvar for at efterleve persondataforordningens bestemmelser jf. forældrenes til-

ladelser og lovens bestemmelser.  

Alle ændringer i dette godkendelsesskema skal godkendes af tilsyns- og godkendelses-

myndighed, Dagplejen i Hedensted Kommune. 

Opsamling 

 
 

 

Opsamling på besøget med henblik på godkendelse 
Hvad skal evt. ændres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antal Børn 

Den private pasningsordning er godkendt til _______ børn under skolealderen 
 

Dato: 
 
 
__________________________________ 
Underskrift - godkendelsesmyndighed 

 
 
 
______________________________________ 
Underskrift - ansøger 


