
Godkendelse af privat pasningsordning med institutionslignende 

karakter i Fredensborg Kommune 2019 

 

Dato:  

- Indledende møde den 13. juni 2019 

- Godkendelse af midlertidige lokaler den 31. juli 2019 

- Endelig godkendelse af nye lokaler den 20. august 2019 

 

Børnepasserenes navne, tlf.:  

 

Mia Busekist 

Jette lykke Nielsen 

Bettina Ulsø 

Kirsten Dannevang 

 

 

Pasningsordningen adresse: 

v/ Privat Pasning Småbørnshaven 

Kellerisvej 60, Toelt 

3490 Kvistgård 

 

Hjemmeside: http://www.espergaerdedagpleje.dk/425634887 

 

Pasningsordninger skal alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige 

sammenhænge.  

 

 

e-mail:  

Post sendes via e-boks 

 

Børne- og straffeattest:  

Der skal fremsendes ny børneattest en gang om året til Fredensborg kommune via e-boks: Fredensborg Kommune, Børn 

Unge og Familie, Daginstitutionsområdet Fritidshjem og Klub. Att.: Marianne Morum Larsen, for børnepasserene og 

den tilknyttede vikar. Attesten skal være Fredensborg Kommune i hænde senest 31. januar. 

 

Den private børnepasser er godkendt til at passe (navn/e på barn/børn): 

5 børn pr. børnepasser, max. antal skal ses i forhold til retningslinjer for børn pr. km2 

 

 

Godkendelsen er foretaget af:  

 

Pæd. konsulent, Susanne Søholt og pæd. Konsulent, Lotte Mosbæk 

 

 

 

Pasningsordningen ønskes oprettet pr. (dato):  

http://www.espergaerdedagpleje.dk/425634887


 

1. august 2019 

 

Der er ved denne godkendelse tale om privat pasningsordning med institutionslignende karakter efter 

dagtilbudsloven §78 og §79, tilskud hertil §80 og godkendelse og tilsyn hermed §81.  

Fredensborg kommune har indhentet straffeoplysninger på den private passer i forbindelse med 

godkendelsen. Pasningspersonerne er blevet godkendt til at varetage pasningsordningen, og de fysiske 

rammer er ligeledes sikkerhedsgodkendt. Der føres tilsyn 1 gang årligt af det pædagogiske tilsyn fra 

Center for Skole og Dagtilbud. Tilsynene kan være anmeldte og uanmeldte.  

 

 

Pasningsordningens åbningstider: 

 

 

Mandag - torsdag: kl. 8 – 16 fredag: kl. 8 - 15 

 

 

Ansøgerens baggrund og bevæggrunde for ønske om oprettelse af selvstændig 

pasningsordning, samt personlige kvalifikationer:  

 

Mia, Jette, Bettina og Kirsten har alle en pædagogisk grunduddannelse. De er alle 

optagede af 0-3 års området og små børns udvikling. De ønsker alle, at etablere en 

privat pasningsordning som kendetegner sig ved at være et lille og trygt miljø, hvor 

hvert enkelt barn kan trives og udvikles. 

  

 

 

Ansøgerens forståelse for, og viden om børns trivsel, læring og udvikling - 

Herunder vigtigheden af børns sproglige udvikling:  

 

Mia, Jette, Bettina og Kirsten har gennem deres pædagogiske uddannelse tilegnet sig viden om 

små børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. De er særlig optagede af trygt tilknytning, 

genkendelighed og egen rolle som tydelige og anerkendende voksne.  

 

Den Private pasningsordning skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske 

læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter 

børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle læring og dannelse. 

 

Ansøgerens forståelse for og viden om vigtigheden af en god voksen/barn 

relation og gode relationer børnene imellem. 

Forståelse for og evne til at igangsætte lege, trøste børn, løse 

uoverensstemmelser blandt børnene osv.: 

 

Mia: Det er vigtigt at barnet mødes i et trygt og omsorgsfuld miljø, hvor vi som voksne forstår 

barnets små signaler. Tryghed og genkendelighed er nøglebegreber i arbejdet med denne 

målgruppe. 



Jette: At være til stede i nuet som voksen, at skabe ro og gode rytmer for børnegruppen. Er 

bevidst om egen rolle som rollemodel for børnene. 

Bettina: Glæde ved genkendelighed, anerkendende tilgang til børnene, bevidsthed om hvordan 

vi som voksne anvender vores kropssprog når vi er i samspil med børnene. 

Kirsten: Er optaget af at være en tryg og genkendelig voksen.  

 

 

 

 

Ansøgerens forståelse for og evne til at skabe struktur i hverdagens rutiner og 

aktiviteter, f.eks. borddækning, frokoststunden, oprydning osv.: 

 

Mia, Jette, Bettina og Kirsten: 

Vi sætter os og hjælper legen i gang, vi inspirerer til leg, vi er bevidste om at være forbilleder 

og inddrager børnene i hverdagens rutiner og aktiviteter. 

 

 

 

Den private pasningsordning skal tilrettelægges så børn sikres medbestemmelse, medansvar og 

forståelse for demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns 

selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det 

danske samfund.  

 

Ansøgerens forståelse for og viden om sund kost og hygiejne (sundhedsstyrelsens 

anbefalinger): 

 

Mia, Jette, Bettina og Kirsten: 

Vi har en sund og varieret madplan hvor de samme retter går igen for at skabe 

genkendelighed. Vi oplever, at børnene efter et par gange spiser mere i det de kender 

smagen.  

 

Kosten er vegetarisk. 

 

 

 

Ansøgerens viden om og forståelse for vigtigheden af et godt forældresamarbejde, 

herunder en god kommunikation med alle forældre. 

 

Mia, Jette, Bettina og Kirsten: 

Vi oplever et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene. Idet vi dækker timer for 

hinanden, har alle dialog med de forskellige forældre. 

 

 

 

Er der påtænkt en vikar, i tilfælde af kortere fraværsperioder? 

Ikke pt. 



 

Vikaren skal godkendes at Fredensborg kommune efter samme kriterier som børnepasseren.   

 

 

Sikkerhed 

 

 

Har ansøgeren et opdateret førstehjælpskursus som er målrettet børn? 

 

Alle børnepassere har gennemført førstehjælpskursus august 2019.  

 

 

 

 

De fysiske rammer 

En generel vurdering af børnemiljøet (Den tilsynsførendes beskrivelse) 

 

 

 

 

 

 

De fysiske rammer skal være hensigtsmæssigt indrettet til børn fx med et legeværelse/rum indrettet til 

børn. 

 

Ansøgeren er bekendt med og ansvarlig for at overholde kravene til sikring og 

afskærmning af følgende områder, så børnene kan færdes sikkert: 

• Elkedel/kaffemaskine 

• Skarpe knive og andre skarpe køkkenredskaber samt plastikposer 

• Ovn, opvaskemaskine, kogeplader og køkkenmaskinder 

• Opbevaring af rengøringsmidler og andre kemikalier 

• Ledninger og stikkontakter 

• Fastgjorte reoler 

• Lange persienne-snore 

• Døre og låger, indendørs og udendørs sikres mod klemning 

• Afskærmning af brændeovn 

 Røgalarm 

 Børnesikring 

• Trapper indendørs og udendørs 

• Sikring af vinduer 

• Indhegning, rækværk og låger 

• Legeredskaber 

De fysiske rammer er hensigtsmæssigt indrettet til børn. Idendørs er der legerum som 

indeholder små læringsmiljøer, køkkenkrog, dukkekro og læsehjørne. Udenfor er der 

sandkasse med legeredskaber og små køretøjer.  



• Legetøj uden defekter og ingen små ting som kan sluges 

 

De sikkerhedsmæssige forhold er godkendt. 

 

 

Forældre bør lave skriftlige aftaler med børnepasseren om praktiske forhold i 

hverdagen: 

 

• Brug af hjemmet. F.eks. telefon, computer, TV, radio og besøg 

 

• Ture. F.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre børnepassere, 

strand 

 

• Ferie/sygdom. F.eks. ved aftale og varsling af ferie samt sygdom og raskmelding 

 

• Arbejdstider og afspadsering. Ændringer og varsling 

 

• Information om barnet. F.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, 

spise- og sovevaner, eventuelle særlige hensyn og vaccinationer. 

 

 

Dokumentation for passerens danskkundskaber:  

Der er modtaget dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber på alle private passere. 

 

 

Jf. dagtilbudslovens punkt 11. I § 81, Stk. 3. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale efter 

stk. 1 skal det dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskkundskaber til at 

kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. 

 

 

Generelle bestemmelser: 

 

• Børnene skal altid være under opsyn 

 

• Børnepasser kan ikke benytte det kommunale system mht. gæsteplaceringer og 

kommunale legestuer 

 

• Der må ikke forefindes bassin, fuglebad eller lign. i haven 

 

• Der må ikke forefindes giftige planter i haven eller i rum som børnene har adgang til 

 

• Badning ved strand og i friluftbad er ikke tilladt 

 



• Børn under 2 år skal sove i godkendt sele i barnevogn eller krybbe. Børn over 2 år må 

ikke ligge i sele og skal derved sove på madras eller lign. 

 

• Børn må ikke spændes fast i høje stole 

 

• Der må af sikkerhedsmæssige årsager ikke benyttes regnslag på barnevogne/krybber 

med sovende børn, medmindre regnslaget er godkendt til dette. Tæpper og lignende 

må ikke benyttes på barnevogne/krybber med sovende børn. 

 

• Små ting – dele af legetøj og lignende – som børnene kan blive kvalt i, skal være uden 

for børnenes rækkevidde 

 

• Kørsel i bil kræver godkendt autostol, samt skriftlig tilladelse fra forældrene 

 

• Kørsel på cykel kræver godkendt barnesæde og cykelhjelm til både barnet og den 

voksne, samt skriftlig tilladelse fra forældrene 

 

• Medicin til børn må kun gives ved kroniske lidelser efter lægens anvisning og der skal 

stå barnets navn og dosis på pakningen 

 

• Pasningsordningen skal, hvis ikke andet skriftligt er aftalt med forældrene, følge 

sundhedsstyrelsens vejledning for kost til småbørn, samt sundhedsstyrelsens vejledning 

for modtagelse af syge børn i dagtilbud 

 

• Der må ikke ryges i de rum, hvor børnene opholder sig. Børnene må ikke se personer 

der ryger 

 

• Ved sygdom og ferie skal børnepasseren oplyse hvordan børnene bliver passet. 

Børnene må kun passes af børnepasseren, samt en godkendt vikar 

 

• Eventuelle ændringer i hjemmet skal godkendes af Center for Skole og Dagtilbud, før 

etablering. F.eks. anskaffelse af dyr og ændring af de fysiske rammer 

 

• Overtrædelse af aftalen kan medføre at godkendelse trækkes tilbage 

 

• Såfremt pasningspersonerne ønsker at klage over godkendelsen, skal dette ske 

skriftligt inden 4 uger fra modtagelsen 

 

De selvstændige børnepassere er forpligtet til at gennemgå og udlevere en kopi af denne 

rapport til de forældre der anvender ordningen. 



 

Der er indhentet børneattest og straffeattest på børnepasseren. 

 

Den private passer er bekendt med reglerne om tavshedspligt og skriver under på det idet 

denne godkendelses-skabelon underskrives.   

 

Børnepasseren er bekendt med at pasningstilbuddet skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

indrettet, i forhold til den aktuelle børnegruppe som skal passes. 

 

Øvrige bemærkninger: 

 

Det første tilsynsbesøg bliver afholdt i efteråret 2019. 

 

 

 

Dato og børnepasserenes underskrift 

 

Mia Busekist__________________ 

 

Jette lykke Nielsen_______________ 

 

Bettina Ulsø__________________ 

 

Kirsten Dannevang_______________ 

 

 

 
 

20. august 2019 

 

Dato og underskrift,  

pædagogisk konsulent Susanne Søholt 

 

 

 
 

20. august 2019 

 

Dato og underskrift,  

pædagogisk konsulent Lotte Mosbæk 

 


