Notat til sagsfremstilling vedr. privatpaning
En privat børnepasser må passe fire børn og ved gæstepleje endnu et barn:
Godkendelse af privatpasning jf. § 78-79 i dagtilbudsloven
Foregår pasning i et privat hjem kan der gives tillades til pasning af op til 5 børn.
Kommunalbestyrelsen skal godkende hver aftale, der indgås med den private børnepasningsordning. Det
betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan fastlægge, at der 'automatisk' kun må optages fx fire børn i
ordningerne i kommunen.
Da kommunalbestyrelsen netop skal godkende hver aftale, er dette også for at tage højde for fx
børnegruppen, passerens kapacitet, lokaleforhold eller andet som kan gøre, at der kun gives tilladelse til
fire børn, frem for fem eller 10 ved to passere, som loven foreskriver i § 80.
Det betyder at en godkendelse beror på en individuel vurdering og derfor aldrig kan gøres generel.
Praksis i Vesthimmerlands Kommune er, at den tilsynsførende godkender den private pasningsordning ved
dennes opstart. Der er udarbejdet et godkendelsesskema og endelig hvor mange børn, der kan modtages i
hjemmet. Der føres tilsyn 2 gange årligt i lighed med den kommunale praksis.
Tilskud til privatpasning jf. §80-85 i dagtilbudsloven
Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed
for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud efter § 19.
Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private
pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen, herunder med, om pasningen er tilrettelagt efter §
81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1, og at den private pasningsordning alene anvender betegnelsen privat
pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge, jf. § 78 a.
Når forældrene vælger tilskud til en privatpasningsordning til pasning af deres barn, indgår de en konkret
aftale med en pasningsordning/børnepasser. Man kan ikke indgå aftaler med flere private
pasningsordninger/børnepassere på samme tid.
I den kommunale dagpleje indgås der en aftale med hele den kommunale dagpleje- en institution- derfor
kan gæstepleje konceptet anvendes i den kommunale dagpleje.

Børn kan passes i den private børnepasning indtil skolestart.
I henhold til dagtilbudslovens § 80. skal Kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen 24 uger og
indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte
en plads i et dagtilbud efter § 19.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med
børn i en bestemt del af aldersgruppen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til privat pasning til forældre med børn under
24 uger.
I Vesthimmerlands kommune gives der tilskud til privat pasning fra 24 uger og frem til skolestart.

Den private børnepassers egne børn indtil tre år, kan passes i hjemmet og tæller
som det fjerde barn
Da en privatpasningsordning/børnepasser max må modtage 5 børn er det implicit at egne børn under
skolealderen tæller med i de 5.- Det er ikke tydeliggjort i vores administrationsgrundlag
Vesthimmerlands Kommune giver ikke tilskud til pasning af eget barn- herunder også privat pasning med
tilskud. Det betyder at en privat børnepasseres eget barn indgår uden økonomisk tilskud
I henhold til dagtilbudslovens § 22 stk. 3 vedr. kommunaldagpleje har Vesthimmerlands Kommunes
Kommunalbestyrelse besluttet at egne børn under 3 år skal indskrives i dagplejen på lige fod med de andre
børn ( tilbage i 2007).

