Retningslinjer for private passere og private
pasningsordninger (§80)

5. juli 2018
Dagtilbudsområdet

Indledende bemærkninger
Retningslinjerne for private passere og private pasningsordninger er
indskrevet i Dagtilbudslovens bestemmelser i § 81 til 85.
Enkelte punkter markeret med stjerne. Disse punkter skal
Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om. De øvrige punkter er
fastsat i Dagtilbudsloven
1. Hvornår kan forældre få tilskud til privat pasning
 Man kan få tilskud til privat pasning, hvis barnet er mellem 24 uger
og frem til skolestart.
 I perioden fra 1. maj i skolestartåret til skolestart kan man
maksimalt modtage tilskud beregnet ud fra en kommunal SFO
plads og kun, hvis skolen ikke har en SFO eller anden
pasningsordning.
 Man skal indsende ansøgning om tilskud mindst to måneder før,
man ønsker at begynde at modtage tilskuddet. Tilskud kan ikke
søges med tilbagevirkende kraft.
 Kommunen skal godkende den private pasning, før man kan få
tilskud.
 Tilskuddet bliver udbetalt første gang den måned, hvor den private
pasning begynder og udbetales månedligt bagud. Tilskuddet
udbetales den sidste i måneden.
 Hvis man ønsker at kombinere tilskud til privat pasning med en
plads i dagtilbud, gælder der særlige regler. Se mere i de
uddybende retningslinjer for Kombinationstilbud
2. Hvor meget kan forældrene få i tilskud
 *Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kan gives op til det
maksimale tilskud til børnepasningen, beregnet ud fra
dagtilbudslovens bestemmelser for de to aldersgrupper ”0 til 2 år”
og ”3 år til skolestart”. Tilskuddets størrelse beregnes ud fra
lønaftale med den private passer, barnets alder og tidsramme for
pasningen samt driftsudgiften for en kommunal plads.
 Man kan ikke få tilskud til en aftale med en au-pair ansat.
 Man kan ikke få fripladstilskud eller tilskud til eventuel
frokostordning til privat pasning.
 Man kan få søskendetilskud, som svarer til det søskendetilskud,
man kan modtage i det billigste kommunale eller selvejende
dagtilbud for barnets aldersgruppe.
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3. Krav for udbetaling af tilskuddet
 *Forældrene skal løbende sende kvitteringer for lønudbetaling til
den private passer. Kvittering for løn til privat passer skal sendes
hver måned inden den 15. til pladsanvisningen@rudersdal.dk.
Retten til tilskud bortfalder, hvis dette ikke sker.
 Der vil blive rejst krav om tilbagebetaling, hvis kommunen ikke
modtager dokumentation i form af lønkvittering.
 Hvis forældre mod bedre vidende har modtaget tilskud uden at
være berettiget til det, vil kommunen kræve tilbagebetaling.
4. Kommunens godkendelse
Kommunen skal godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den
private passer.
Pasningsaftalen skal mindst indeholde aftale om:
 Den aftalte bruttoløn inklusiv feriepenge på 12,5 %
 *Ferieforhold og lukkedage
 *Antallet af pasningstimer pr. uge
 *Varsel for opsigelse eller udløb af aftalen
 *Varsel for ændringer af pasningsaftalen
 Danskkundskaber på mindst 9. klasse niveau med
afgangsprøveresultat med mindst 2 i karakter
 Henvisning til dagtilbudslovens krav om etablering af trygge
læringsmiljøer mv. for barnet (se afsnittet om tilsynsbestemmelser).
 Regler om rygning i de lokaler, hvor barnet/børnene opholder sig.
 Hvorvidt den ansatte deltager i andre arbejdsopgaver i hjemmet, og
om kost og logi er en del af lønnen. Hvis den private børnepasser
bor i barnets hjem, skal det skrives ind i ansøgningen om tilskud.
Kommunen indhenter straffe- og børneattest på private passere i
forbindelse med en godkendelse.
*Kommunen holder en samtale med den private passer, inden der
tages stilling til en godkendelse af den private passer eller
pasningsordning.
5. Ændringer i pasningsaftalen
Hvis forældrene ønsker at ændre i den godkendte pasningsaftale, skal
der sendes en ny ansøgning til godkendelse i kommunen.
6. Kommunal opsigelse af pasningsaftalen
Kommunen kan opsige pasningsaftalen med dags varsel, hvis:
 Forældrene ikke længere er berettiget til tilskud
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Tilsynet viser, at pasningen ikke er betryggende for små børn eller
ikke overholder lovens krav
*Hvis de fysiske rammer ændrer sig, således at der skal være en
fornyet godkendelse.

7. Kommunalt tilsyn
Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasningsordning. Det
kommunale tilsyn skal rådgive og vejlede den private passer.
I tilsynet ser vi på:
 *At pasningsstedet er indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt og
med en indretning, der tilgodeser små børns behov for fysisk
udfoldelse.
 At hovedsproget er dansk. Kommunen kan dog fravige dette krav
ved en konkret dispensation, hvis det ikke modvirker integrationen.
 At den private passer kan tale dansk på et niveau svarende til
mindst 9. klasses afgangsprøve i dansk med mindst 2 i karakter.
 At det kommunale tilskud anvendes i overensstemmelse med den
godkendte pasningsaftale.
 At der er etableret et trygt pædagogisk læringsmiljø for
barnet/børnene, som:
o Fremmer børns læring
o Sikrer at barnet/børnene får medbestemmelse, medansvar og
forståelse for og oplevelse med demokrati
o Bidrager til at udvikle barnets/børnenes selvstændighed, evner
til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed og
integration i det danske samfund
*Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert besøg. Rapporten
udleveres til den private passer eller pasningsordning.
*Konklusionerne fra den seneste tilsynsrapport skal udleveres til de
forældre, hvis børn er hos den private passer/i pasningsordningen.
Konklusionen skal også lægges på den private passers hjemmeside
eller udleveres til eventuelle kommende forældre.
8. Dispensation for etablering af trygge læringsmiljøer
Hvis pasningsordningen er midlertidig, skal kommunen give forældre
dispensation fra kravet om børns læring gennem trygge læringsmiljøer,
hvis de anmoder om det.
Dispensationen gives for seks måneder. Der kan dispenseres op til et
år ud fra den enkelte families behov.
Eksempel: Et forældrepar har fået deres ønskeplads til barnet otte
måneder efter barselsorloven udløber. De søger tilskud til privat
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pasning i de otte måneder og anmoder om dispensation for kravet i
perioden.
9. Ret til dagtilbudsplads i kommunal eller selvejende daginstitution
eller ret til tilskud til plads i en privat institution
 *Hvis forældrene ønsker en daginstitutionsplads efter endt
tilskudsperiode, skal de booke en plads til deres barn til et
kommunalt eller selvejende dagtilbud, således at de er sikret en
plads til deres barn, hvis eller når den private pasning ophører.
 Forældre er sikret en relevant plads til deres barn efter tre måneder.
Garantien gælder en plads i kommunen, ikke en ønsket plads.
 Forældre har først ret til en plads i et kommunalt eller selvejende
dagtilbud eller til at modtage tilskud til plads i privat institution, når
pasningsaftalen mellem en privat pasning og forældrene er ophørt.
 Der kan ikke modtages to tilskud i forbindelse med overgang fra et
tilbud til et andet.
10. Forskellen på en privat passer/pasningsordning og et kommunalt
eller selvejende dagtilbud
Inden forældre søger og får bevilget tilskud til privat pasning, er
kommunen forpligtet til at oplyse og vejlede om forskellen på
kommunal/selvejende dagtilbud og privat pasning.
Forskellene mellem de forskellige tilbud fremgår af oversigt på
Kommunens hjemmeside.
I den private pasning er der eksempelvis ikke krav om:
 Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan ud fra de 12 nationale
læringsmål og indholdsbeskrivelser, samt krav om at alt
pædagogisk arbejde skal funderes på det fælles, pædagogiske
fundament.
 Kontinuerlig evaluering af det pædagogiske arbejde og refleksion
over behov for ændring af pædagogisk praksis
 Tilbud om frokostordning, som forældregruppen kan fravælge ved
afstemning
 Forældreindflydelse via en bestyrelse.
 Inddragelse af lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde med
børnene
 At etablere et skolestartår for de ældste børn inklusiv samarbejde
om overgang til skolen.
 Sprogvurderinger
 Pasning af barnet, hvis den private passer er syg
 Alternativ pasning, når den private passer holder ferie eller
lukkedage
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At børn ikke kan opsiges fra et dagtilbud
Kommunalt tilskud til friplads og eventuel frokostordning, der gives
dog søskendetilskud efter anmodning.

11. Private pasningsordningers navne
Fra 1. juli 2018 skal det fremgå af nye pasningsaftaler og den
kommunale godkendelse, at pasningsordningens navn er ”Den private
pasningsordning ...(navn)”.
Kommunen skal føre tilsyn med, at pasningsordningen bruger den fulde
betegnelse i alle forhold. Det gælder eksempelvis i pasningsaftalen og
på hjemmesider.
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