
 

 

 

 

 

 

Privat børnepassers fulde navn: 

 

Personnummer: 

 
Adresse, postnr. og by: 

 

 

 

Mailadresse: 

 

 

 

Telefon: 

 
 
Ægtefælle/samlever: 

 

Personnummer: 

 
 
Hjemmeboende: 

 

Personnummer: 

 

Oplysning om skole, institution mv.: 

 

 
Barn uden for hjemmet under 18 år: 

 

Personnummer: 

 

Oplysning om skole, institution mv.: 

 

 
Børn i Pleje/Aflastningsfamilie: 

 

Personnummer: 

 

Oplysning om skole, institution mv.: 

 

 
Bemærkninger ift. ansøgningsskemaet: 

1. Baggrund og erfaring: 

 

2. Trivsel: 

 

3. Udvikling: 

 

4. Sundhed: 

 

5. Læringsmiljø: 

 

6. Læringsbegreber: 

 

7. Samarbejde/”Den gode overgang”: 

 

8. Øvrigt: 

Sociale oplysninger: 

 

 

Samtykkeblanket sendt: 

 

 

Straffeattest og børneattest 

bestilt hos Rigspoliti: 

 

 

Pasningsform: 

 

 

Personalemappe: 

 

 

Materiale sendt:  

Godkendt dato:  

Godkendelse af privat børnepasser 

(Inkl. bolig/lokale lejet til formålet) 

Opdateret 26-11-2018 



 
Boligforhold 

Boligens art: 

 

Boligens størrelse: 

 

Antal m² børnene må opholde på: 

 

Tobak/rygeregler: 

 

Husdyr - Retningslinjer/samvær: 

 

 

 
Børnene hos privat børnepasser 

Børnene må opholde sig i følgende rum: 

 
Børnene sover: 

 

Inde: 

 

Ude: 

 

 

Ansvar for dyner, seler, blødekalecher og regnslag:  

 

Børnene pusles: 

 

 

 

Børnenes spiseplads:  

 

 

 

Sund og varieret alderssvarende kost (Kostpolitik ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger):  

 
 
Sikkerhed 

 Trapper - gitterafstand  Kogeplader - ovn - komfur - opvaskemaskine - knivholder 

 Altan - vinduer- sikres 130 cm over jorden  Brændeovn - radiator 

 Garage - carport  Rengøringsartikler - husholdningsartikler 

 Svømmebassin - soppebassin - fiskedam - 120 cm hegn   Giftstoffer - maling - olielamper - medicin 

 Legetøj (ude/inde) - råd i træværk - giftige planter  Knive - værktøj - skarpe genstande - døre 

 Indhegnet have - mindst 65 cm stabilt hegn.  

Ja    Nej  

Hvis ja, må børnene kortvarigt opholde sig i haven alene. 

 Udluftning – rumtemperatur 

Temperatur ved gulv 20 - 22 grader 

Hygiejne (ex. Brug af handsker)  

 Brand - flugtveje - røgalarmer  Skriftligt samtykke ved bl.a. transport, medicin, billeder, 

afhentning af andre osv. 

 El-ledninger / stik / persiennesnore  Vandforsyning:  Kommunal  Privat:  

 Husholdningsmaskiner - el kedel -  kaffemaskine  GDPR (EU's Persondataforordning)  

 
Informationer 



 Retningslinjer hjemmeside http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-professionelle/private-

boernepassere, mailadresser, kopi, onlineversion 

 Godkendelse - tilbagetrækning - annullering af godkendelse ved eksempelvis klager, ingen kontrakter, uansvarlighed 

 Skærpet underretningspligt 

 Skærpet tavshedspligt 

 PPR - Tværfaglig Team – Træningscenter for børn og unge - Tavshedspligt - Underretningspligt - Hotline - Trivselsforum 

 Tilsyn 4 gange årligt anmeldt, uanmeldt, notatpligt og gensidigt ansvar 

 Skat - fradrag dækker udokumenterede udgifter til kost, sanitær service 

 Forsikringer - Erhvervs - og ansvarsforsikring 

 Vikar (kortvarig afløser)   Vikar (Ud over 14 dage kræver dispensation fra ledelsen af 

administrationen af Privat Pasning. 

 Orientering til forældre: ingen tilskud, hvis forældrene har barselsorlov på pasningsbarnet / deltidsbarsel 

 Kun tilskud til forældre boende i Aalborg Kommune 

 Tilskud + løn udbetales forud - maksimalt 30 lukkedage. 

Institutionslignende: 

•  Fødevarestyrelsen (straks svar) - Privat pasning vil orientere Fødevarestyrelsen om pasningsstedet 

•  By- og Landskabsforvaltningen - Brand – Flugtveje 

 
Antal Børn  

Individuel vurdering men maksimalt godkendelse til 5 børn. 

Antallet af børn skal ske ud fra en samlet afvejning af blandt andet dine ressourcer, børnenes aldersfordeling, de fysiske rammer samt 

antallet af egne børn. Sikre/ansvarlighed for børns sundhed, trivsel, udvikling og læring. Hjemmet er godkendt til      børn under skolealderen 

 
Love/vejledninger/bekendtgørelser 

Du har ansvaret for at holde dig opdateret om gældende regler/love/vejledninger/bekendtgørelser vedrørende dit erhverv. 

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

 
Bemærkninger: 
 

 

 

 
OBS! 

Alle ændringer i dette godkendelsesskema skal godkendes af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

ZOO-kort skal sendes retur til Privat pasning, når du stopper som privat børnepasser. 

 

http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-professionelle/private-boernepassere
http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-professionelle/private-boernepassere


Børnepassers underskrift 
 

Efter gennemgang af godkendelsesskemaet, erklærer jeg mig indforstået med indholdet og accepterer dette. 

Ligeledes er jeg indforstået med at ansøgningsskemaet indgår i grundlaget for min godkendelse som privat børnepasser. Herunder også at 

indholdet i ansøgningsskemaet vil indgå som en del af tilsynene. 

Undertegnede bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne afgivet ifm. godkendelsessamtalen. 

Undertegnede giver samtykke til, at Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning i Aalborg Kommune må kontrollere oplysningerne afgivet under 

godkendelsessamtalen hos relevante 3. parter. 

Dato: Underskrift - Børnepasser: 

 

 

 

 

 

 

 
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: 

Dato: Underskrift på kommunalbestyrelsens vegne: 

 

 

 

 
Kontaktoplysninger: 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  

Afsnit for Tilsyn og Privat pasning 

Lyøgade 10 

9000 Aalborg 

Telefon 99 82 29 90  

 


