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Forskel mellem dagtilbud og private pasningsordninger 
 
Ifølge kravene i Dagtilbudsloven fra 24. juni 2018 skal kommunen orientere forældrene om, at private 
pasningsordninger ikke er sidestillet med et dagtilbud, og derfor ikke er omfattet af reglerne for 
kommunale dagtilbud (Dagtilbudsloven §7-44). 
 
Forud for godkendelse af en privat pasningsordning skal forældrene informeres om forskellen mellem 
private pasningsordninger efter Dagtilbudslovens §78 og dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 19. 
 
Dagtilbudsloven angiver det som et krav, at private pasningsordninger alene anvender betegnelsen 
”privat pasningsordning” i offentlige sammenhænge. Dette sker for at sikre, at private 
pasningsordninger ikke i markedsføringen af ordninger giver indtryk af, at der er tale om eksempelvis 
en dagpleje efter Dagtilbudslovens § 21, hvor der stilles andre krav til rammer og indhold. 
 
Forskellene på de kommunale dagtilbud og private pasningsordninger kan samles i 4 overordnede 
temaer: 
 

1. Opskrivning og drift 
Den private pasningsordning skal – forud for modtagelse af børn – godkendes af 
børnepasserens beliggenhedskommune. 
 
Overordnet set drives en privat pasningsordning uden offentlige midler, idet kommunen yder 
tilskud til forældre, som selv indgår aftale med en private børnepasser. 
Den person, som passer børnene i en privat pasningsordning er selvstændig erhvervsdrivende, 
og har derfor ingen løn- og ansættelsesmæssige forhold i kommunalt regi. 
 
Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning. 
 
Den private børnepasser arbejder i eget hjem. En privat pasningsordning kan godkendes til at 
modtage op til 5 børn. Hvis pasningen varetages af mere end én person, kan der gives tilladelse 
til at modtage op til 10 børn. 
 
Private pasningsordninger tilbyder som udgangspunkt ikke gæstepasning under sygdom, ferie 
eller andre lukkedage. 
 

Orientering Skole og Dagtilbud 
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Bestemmelserne om, at børn i dagtilbud ikke kan opsiges fra det dagtilbud, de er indmeldt i, 
gælder ikke for private pasningsordninger. 
 
Børn, som er indmeldt i privat pasning, har ikke krav på at blive overflyttet til en plads i et 
kommunalt dagtilbud, hvis barnet ikke kan forblive i den private pasningsordning. 

 
2. Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med de indmeldte børns, tryghed, trivsel og udvikling, de fysiske 
rammer, børnepasserens kompetencer og den økonomiske aftale mellem forældre og 
børnepasser. Tilsynet udføres ikke ud fra de kvalitetsstandarder, som er besluttet for det 
kommunale dagtilbudsområde. 
 
Tilsynet foretages både anmeldt og uanmeldt og sikrer, at den private pasningsordning i praksis 
er i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Følger den private pasningsordning ikke de gældende regler, kan kommunens tilbagekalde sin 
godkendelse. 

 
3. Fagligt indhold 

En privat pasningsordning er ikke forpligtet til at efterleve kommunens politikker og udmeldte 
mål og rammer. 
 
Den private børnepasser skal efterleve Dagtilbudslovens formålsbestemmelse (§7) om trygge 
læringsmiljøer, som genereelt bidrager til de indmeldte børns trivsel, udvikling og læring. 
Som i de kommunale dagtilbud skal læringsforståelsen i den private pasningsordning bygge på 
et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, emotionelle og 
kognitive læring og dannelse. 
 
I modsætning til det kommunale dagtilbudsområde stilles der ikke formkrav til den 
pædagogiske indsats i en privat pasningsordning. Arbejdet med læringsmiljøerne i den private 
pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes 
forskellige forudsætninger. 
 
Kommunen foretager ingen pædagogiske supervision eller forebyggende, konsultativ 
vejledning i private pasningsordninger, ligesom private børnepassere ikke deltager i 
kommunale kompetenceudviklingsforløb. 
 
Den obligatoriske sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen (Dagtilbudslovens § 11) 
foretages ikke i en privat pasningsordning, men skal foretages i hjemmet. 
 
Der skal gives dispensation fra kravet om, at den private pasningsordning skal fremme børns 
læring, hvis følgende tre forhold er opfyldt: 
 

 Den private pasningsordning er en midlertidig ordning 

 Forældrene anmoder om det, og 

 Forældrene er arbejdsgiver for den private passer. 
 

4. Øvrige vilkår 
Der er ikke fastsat regler for forældreindflydelse i en privat pasningsordning. 


