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Retningslinjer for tilsyn med private
pasningsordninger, 2022
Retningslinjerne er gældende fra 1. maj 2022.
Horsens Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger, som er
beliggende i kommunen.

Overordnet formål
Der føres tilsyn med:









Det pædagogiske indhold i ordningen, herunder at den private
pasningsordning er tilrettelagt så den fremmer børns læring gennem
trygge læringsmiljøer, at arbejdet med læringsmiljøer indholdsmæssigt står
mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, og at arbejdet med
læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning tager udgangspunkt i
børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.
Den måde hvorpå opgaverne udføres
At kriterierne for godkendelse af ordningen overholdes, og at ordningen
lever op til gældende lovgivning.
At det enkelte barn trives og udvikler sig, herunder med at barnets behov,
som de er beskrevet i pasningsaftalen, imødekommes.
At det kommunale tilskud går til lovlige formål
At alle private pasningsordninger alene anvender betegnelsen: privat
pasningsordning i alle offentlige sammenhænge
At hovedsproget i ordningen er dansk, og at den private pasning er
tilrettelagt så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for
og oplevelse med demokrati, herunder at den private pasning bidrager til at
udvikle barnets selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber
og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Politisk tilsyn
Byrådet har ansvaret for, at der føres tilsyn med private pasningsordninger. I
praksis udføres opgaven med tilsyn af Uddannelse og Arbejdsmarked, Tværgående
Enhed for Læring.
Det politiske tilsyn sker ved den årlige politiske afrapportering af tilsynet med
private pasningsordninger.

Pædagogisk tilsyn
Formålet med det pædagogiske tilsyn er at sikre, at de private pasningsordninger
har den fornødne kvalitet og efterlever gældende lovkrav. Tilsynet skal samtidig
understøtte udviklingen af god pædagogisk praksis og høj kvalitet i de private
pasningsordninger.

Anmeldte tilsynsbesøg
Der afholdes ét anmeldt tilsynsbesøg i hver private pasningsordning hvert andet år.
Tilsynsbesøget varsles og annonceres således, at forældrene har mulighed for at
deltage.

Inden tilsynsbesøget
Inden tilsynet udsendes et varslingsbrev til den private pasningsordning, hvor der
informeres om hvordan tilsynet skal foregå. Her anmodes den private
pasningsordning samtidig om at udfylde et oplysningsskema hvor de skal oplyse,
om de opfylder krav vedr. f.eks. dansk i ordningen, brug af solcreme og andre
sundheds- og hygiejnerelaterede forhold og krav vedr. de fysiske rammer,
herunder boligens og udendørsarealernes indretning i forhold til sikkerhed, og
pasningsstedets indretning i forhold til børnenes sundhed og sikkerhed.
Selve tilsynsbesøget
Tilsynsbesøget består af observationer af pædagogisk praksis, herunder med de
fysiske rammer som understøtter læringsmiljøerne.
Derudover består tilsynsbesøget af en dialog mellem Tilsynet og den private passer.
Formålet med dialogen er, at Tilsynet igennem dialogen får den private passers
vurdering af og perspektiver på kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer, og de
eventuelle særlige forhold i den private pasningsordning, som den private passer
mener, at der også bør være fokus på.
Observationer i den private pasningsordning
Observationer af pædagogisk praksis i den private pasningsordning sker ud fra
Horsens Kommunes tilsynsskema for den kommunale dagpleje. Observationerne
tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i formålsbestemmelsen i
dagtilbudsloven, og har fokus på fire hovedtemaer: relationer, fællesskaber,
hverdagsrutiner og fysisk læringsmiljø. Den private passer har derudover mulighed
for at ønske fokus på et selvvalgt tema.
Observationerne foretages af Tilsynet, som består af en konsulent fra Horsens
Kommune, Tværgående Enhed for Læring.
Efter tilsynet
Opfølgende samtale
Efter tilsynet indgår Tilsynet i dialog med den private passer om Tilsynets vurdering
af den pædagogiske kvalitet. Formålet med dialogen er, at få den private passers
perspektiv og nuancer på den pædagogiske praksis i den private pasningsordning.
Udarbejdelse af tilsynsrapport
Efter dialogen med den private passer om vurderingen af den pædagogiske kvalitet,
udarbejdes en kort skriftlig dokumentation af vurderingen af kvaliteten af de
pædagogiske læringsmiljøer og – som led heri – en tilsynsrapport, som overordnet
vurderer kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og vurderingen af andre
forhold, og giver konkrete anvisninger på eventuelle opfølgende tiltag.

Uanmeldte tilsynsbesøg
Der gennemføres som minimum uanmeldte tilsynsbesøg i 10% tilfældigt udvalgte
private pasningsordninger – svarende til fem på nuværende tidspunkt - over en 2årig periode.
Derudover udføres uanmeldte tilsyn i private pasningsordninger løbende både på
baggrund af episoder og henvendelser fra forældre og andre, på anmodning fra den
private passer eller lignende.
Uanmeldte tilsyn kan også ske som led i et skærpet tilsyn.
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Hvis der foretages et uanmeldt tilsyn, skal tilsynet give en orientering om
baggrunden straks ved ankomsten til den private pasningsordning.

Tilsynets reaktionsmuligheder
Tilsynet har – både efter anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og når der i øvrigt er
bekymring og alvorlig bekymring for de pædagogiske læringsmiljøer eller andre
forhold – følgende reaktionsmuligheder:

Skærpet tilsyn
Skærpet tilsyn iværksættes, når der er bekymring for de pædagogiske
læringsmiljøer eller andre forhold i den private pasningsordning.
Skærpet tilsyn består af hyppigere tilsynsbesøg i en periode, indtil det vurderes, at
der ikke længere er behov for skærpet tilsyn. I tilsynsbesøgene indgår
observationer og dialog som ved anmeldte tilsyn. Tilsynsbesøgene kan ske både
som anmeldte og uanmeldte besøg.

Skærpet tilsyn og udarbejdelse af en handleplan
Ved alvorlig bekymring om kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre
forhold, skal der – ud over iværksættelse af et skærpet tilsyn – udarbejdes en
handleplan. Det skærpede tilsyn og udarbejdelse af handleplan skal ske i
umiddelbar forlængelse af, at de alvorligt bekymrende forhold er konstateret.
Handleplanen skal udarbejdes i dialog med den private passer, og skal beskrive
hvordan der skal arbejdes med at styrke kvaliteten af de pædagogiske
læringsmiljøer eller andre forhold i den private pasningsordning, og hvordan der
skal følges op herpå.

Administrativ opfølgning
Ved behov for opfølgende tiltag vedrørende forhold som ikke giver anledning til et
skærpet tilsyn, følges der op administrativt, indtil forholdene er bragt i orden.

Uvildighed i tilsynet
Uvildighed i tilsynet med private pasningsordninger sikres ved, at tilsynet udøves af
konsulenter fra Horsens Kommune, Tværgående Enhed for Læring, som er
upartiske og kan forholde sig neutralt til de private pasningsordninger de besøger.
I Horsens Kommune sikres uvildighed derudover ved:


Forskellige perspektiver
Brug af observationer, dialog med den private passer og forældredeltagelse i
tilsynsbesøgene sikrer, at der inddrages forskellige perspektiver på indholdet
og kvaliteten i den private pasningsordning.



Et tydeligt grundlag
Tilsynet udføres på et tydeligt grundlag, og på baggrund af en ensartet og
på forhånd defineret og besluttet måde. Tilsynet udføres således på
baggrund af en tydelig beskrivelse af de forskellige elementer i tilsynet og
på grundlag af et tydeligt tilsynsskema med klare vurderingskriterier.
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