Dagplejen
Lemvig Kommune

RAMMER FOR GODKENDELSE OG TILSYN – PRIVATE BØRNEPASSERE
Sådan bliver du godkendt som privat børnepasser
Her kan du se, hvilke forudsætninger og krav du skal leve op til, for at kunne blive godkendt
som privat børnepasser i Lemvig Kommune. Forløbet med at godkende dig foregår på den
måde, at en tilsynsførende besøger dig, gennemgår dit hjem og snakker krav og forventninger
igennem med dig.
Godkendelsesprocedure:
Hvordan bliver jeg privat børnepasser efter Dagtilbudslovens §80?


Du kan forvente din ansøgning behandlet senest 4 uger efter henvendelse.



Du skal have lavet en kontrakt med mindst et hold forældre om pasning af deres
barn. Den private børnepassers kontrakt med forældrene, skal indsendes til
tilsynsførende i kopi.



Du kan tidligst blive godkendt 1 måned før forventet opstart.



Det er vigtigt, at du har tænkt over, hvordan det vil være for dig at tage ansvar
for 4 børns trivsel, læring og udvikling.



Du skal kontakte dagplejen på tlf. nr.96 63 13 51, og her få lavet en aftale om et
møde. Du kan også sende en mail til Dagplejen@lemvig.dk



Din godkendelse gælder i op til 3 mdr.
Såfremt du ikke har haft børn indskrevet i denne periode, skal du godkendes på
ny.

Reglerne for godkendelse af en privat børnepasser er de samme, som når der godkendes en
kommunal dagplejer.
Der gives tilsagn om, at kommunen kan indhente børneattest på ansøger, ægtefælle,
hjemmeboende børn over 15 år, samt andre, der enten er logerende i huset, eller færdes
der ofte.
Rygning er ikke tilladt jf. de generelle retningslinjer.
Husdyr er tilladt efter samme retningslinjer, som for kommunale dagplejere.
Ansøgningen om ”Tilskud til privat børnepasning” skal være indsendt af forældre eller
børnepasser mindst 1 måned inden barnets start.
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Den tilsynsførende fører overordnet tilsyn med at den private børnepasser passer de børn
der er indskrevet, samt børnegruppens trivsel i tilbuddet.
Der føres 3 tilsyn om året. De 3 tilsyn er anmeldte. Derudover kan der forekomme
uanmeldte tilsyn.
Den private børnepasser godkendes til pasning af max 5. børn
Den private børnepasser skal, i samarbejde med forældrene, indstille børn, hvis der opstår
behov for konsultativ bistand (rette henvendelse til Børne & Familiecenter Lemvig/BFC ).
Der kan godkendes to personer til at varetage den private børnepasning i ét hjem, men dog
max. pasning af 10 børn. Børnene er indskrevet til hver sin børnepasser og må ikke
overlades til den anden.
Lemvig Kommunes tilsynsførende har ikke del i forældresamarbejdet. Hvis en forælder
klager over emner, der vedrører børnenes trivsel, på en måde der vækker faglig bekymring,
skal tilsynsførende drøfte klagen med den private børnepasser og evt. øge antallet af
uanmeldte/skærpede tilsyn eller tage stilling til godkendelsen.
Den private børnepasser må ikke overlade pasningen af de indskrevne børn til andre- eller
efterlade dem uden opsyn.
Den private børnepasser kan få godkendt en vikar til at tage vare på børnene ved sygdom,
ferie eller lign. Vikaren godkendes til at passe børnene i den private børnepassers hjem.
Vikarer godkendes ud fra et særligt skema.

Forudsætninger for godkendelse
Du skal være fyldt 18 år, og som hovedregel være dansktalende.
Når du skal godkendes, vurderer den tilsynsførende dine refleksioner omkring jobbet som
privat børnepasser. Det handler blandt andet om dine tanker vedr. nærvær og omsorg for
børnene, samt refleksioner omkring tilrettelæggelse af en pædagogisk hverdag, med fokus på
børnenes trivsel, læring og udvikling.
Yderligere skal dine fysiske rammer godkendes, i forhold til børnemiljøet ude og inde.
Tilskud til privat pasning
Forældre kan få tilskud til privat pasning fra kommunen til at få deres barn passet. Tilskuddet
gives til børn i alderen fra 24 uger til barnet bliver 2.10 år. For at forældrene kan få tilskud, er
det en forudsætning, at den private børnepasser er godkendt. Ansøgning foretages via
kommunes hjemmeside. Barnet skal være skrevet op på den kommunale venteliste – med
notat vedr. ønske om privat pasning.
Skærpet underretningspligt
Som privat børnepasser har du en skærpet underretningspligt i forhold til børnegruppen. Du
skal underrette kommunens Børne- og Familieafdeling/ eller den tilsynsførende, hvis du får
mistanke om, at et barn mistrives. Pligten gælder både børn som du selv passer og i dine
omgivelser i øvrigt.
Skema til underskrift udleveres.
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Samarbejdet med forældrene
Du har selv ansvar for at etablere et godt samarbejde med forældrene. Lemvig Kommunes
tilsynsførende deltager som udgangspunkt ikke i samarbejdet.
Klager: Hvis en forælder klager til kommunen om noget, der handler om barnets trivsel, eller
som vækker faglig bekymring, skal den tilsynsførende tage det op med dig og øge antallet af
uanmeldte tilsyn. Afhængig af sagens alvor tager vi stilling til, om du fortsat kan være
godkendt som børnepasser.
Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?
Det kan tage op til en måned at færdigbehandle din ansøgning. Hvis der er bemærkninger til
børneattester, vil du ikke kunne blive godkendt som privat børnepasser i Lemvig Kommune.
Er der bemærkninger til dit hjem eller andet i forbindelse med din godkendelse, kan
godkendelsesforløbet tage længere tid.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til:

Dagplejen Lemvig Kommune
dagplejen@lemvig.dk
Tlf.96631351
Med venlig hilsen
Jan Holm
Leder

Dagplejen Lemvig
Lemvig Kommune

Telefon:

Vasen 14 B

Direkte: 9663 1351

DK-7620 Lemvig

Mobil:

www.lemvig.dk

Mail:

Jan.Holm@lemvig.dk

Godkendt af:
Ole Pedersen.
Direktør for Familie & Kultur i Lemvig Kommune
December 2017
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