Godkendelsesprocedure for private børnepassere i Morsø Kommune

GODKENDELSES PROCEDURE
Reglerne for godkendelse af hjemmet er stort set de samme, som når der godkendes en
kommunal dagplejer. Hvert 3. år skal huset gengodkendes.
- skema til godkendelse af privat børnepassers hjem.
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
dagligt.
Rygning er ikke tilladt jf. de generelle retningslinjer for kommunale dagplejere.
Husdyr er tilladt efter samme retningslinjer, som for kommunale dagplejere.
Den private børnepasser skal følge anbefalingerne i kommunens kostpolitik
Når hjemmet er godkendt, og alle attester er modtaget retur uden anmærkninger, er der en
forventet sagsbehandlingstid på ca. 6 uger.
Den private børnepasser er selv ansvarlig for førstehjælpskurser.
Ansøgningen om ”Tilskud til privat børnepasning” skal være indsendt af forældre eller
børnepasser mindst 1 måned inden opstart til den 1. og 16. i den efterfølgende måned.
Tilsynsførende fører tilsyn for at tjekke, at barnet er i pasning hos den private børnepasser.
Der er flere tilsyn om året, hvoraf mindst et vil være anmeldt (tilsynet følger udarbejdet
skabelon)
Den private børnepasser skal selv indstille børn med særlige behov til relevant støtte.
Den private børnepasser har skærpet underretningspligt. Jf. www.mosaikken.mors.dk
Der kan godkendes to personer (der bor sammen), til at varetage den private børnepasning i
ét hjem, og dermed kan der max. passes 10 børn.



Tilsynsførende myndighed har ikke del i forældresamarbejdet. Hvis en forælder klager over
emner, der vedrører børnenes trivsel, på en måde der vækker faglig bekymring, skal
tilsynsførende konfrontere den private børnepasser med dette, øge antallet af uanmeldte
tilsyn, og evt. tage stilling til godkendelsen.
Vikarer hos private børnepassere skal være godkendt af den tilsynsførende, dog skal en
vikars hjem ikke godkendes, pasning skal foregå i børnepassers hjem, der er godkendt. Dog
kan en vikar kun vikariere for én privat børnepasser af gangen
Tilskud gives til børn i alderen 24 uger til den måned de bliver 3 år.

