
 

 
 

 

  

Møde Samarbejdsmøde mellem interesseorganisationer omkring Privat 
Pasning i Aalborg og Aalborg kommune 

Tid 29-10-2020, kl. 17:00-19:00  

Sted Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, Lyøgade 10-14, 9000 Aalborg 

Deltagere 9 bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Foreningen Privat  

Pasning Nordjylland og Klubben, Børne- og Familiechef Hans  

Chr. Mariegaard, afsnitsleder for TPP, Dorte Alrø og referent, Jens 
Jakobsen 

Afbud . 

Sagsnr. . 

 

1. Nyt fra Afsnit for tilsyn og privat pasning 
Status for private pasningsordninger i Aalborg kommune: 
Ingen godkendelser er tilbagetrukket i 2020, børnetallet er steget marginalt, der er dog sket 
en reduktion på 30 børnepassere, set i forhold til samme tidspunkt sidste år.  
 
1.1. Status på Corona situationen 
Stor ros fra Tilsynsafsnittet, for det tætte samarbejdet med bestyrelserne. 
 
Det sidste stykke tid, er der kommet en del spørgsmål omkring retningslinjerne for at samles 
på tværs af grupper fx i legestuer.  
Ift. Tilsyn er der ikke lige nu retningslinjer der tilsiger at der ikke skal komme fx: Ergo-fys med-
arbejdere, talepædagoger eller lignende. Tilsynet følger derfor retningslinjer og fortsætter der-
for også tilsyn som normalt, dog med stor fokus på håndhygiejne, afstand mv.   
 
På nuværende tidspunkt er der ikke krav til forældre om at bære mundbind i daginstitutioner. 
Dog er det muligt at anbefale forældrene at anvende disse, hvis der ikke kan holdes den nød-
vendige afstand under aflevering og afhentning. 
 
Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer det 
næste stykke tid, det gælder ude som inde.  
 
Kompensation ift. merudgifter i forbindelse med Covid-19, Gælder også private pasningsord-
ninger. Indtil videre tænkes et fast beløb, tilpasset efter hvor mange børn pasningsordningen 
er godkendt til. Det kunne være: 
Pasningsordninger op til 5 børn ét beløb, ét andet beløb for 10 børn, og et tredje beløb for 15 
børn. Bestyrelserne hjælper med at estimere anslåede merudgifter. 
 
 
1.2 Orientering om kommende justeringer i administrationsgrundlaget 
Da ny dagtilbudslovgivning kom juni 2018, håbede man på en vejledning hertil fulgte med, 
den venter stadig på sig. 
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KL udsendt vejledning til administration af private pasningsordninger. På den baggrund fore-
går der lige nu en revision af administrationsgrundlaget for private pasningsordninger, i Aal-
borg kommune. Sammen med nye administrationsgrundlag kommer der en tilpasning af til-
synskonceptet for private pasningsordningen. Heri vil indgå observation fremadrettet blive en 
fast del af tilsynet. Bestyrelserne får administrationsgrundlaget i høring inden det sendes til 
endelig godkendelse. 
 
1.2. Observationer som del af tilsynet 
Se pkt. 1.2 
 
1.3. Status på typiske forældrehenvendelser 
Tilsynet har nogle opmærksomheder, grundet 5 henvendelser siden sidst hvor forældre væl-
ger at inddrage advokater for at komme fri af aftaler. 
 
Svar på spørgsmål vedr. antal gange administrationen skal forklare rammerne for forældre 
(privat aftale mellem børnepasser og forældre) er at det sker 3-4 gange ugentligt 
 
Typiske sager tilsynet ellers modtager: 

- Lukkedage – mange henvendelser 
- Sygemelding grundet eget barns sygdom 
- Nedlukning før lukketid grundet rengøring. 
- Omkring aflevering udenfor, eller generel mere ophold udenfor end vanligt. En del 

klager herpå. Opfordring til dialog, med de enkelte forældregrupper. 
Herudover skal man overveje at tale ind i aftaler der blev indgået, da man skrev kon-
trakt. Stemmer det overens med hvordan praksis for pasningsordningen er nu? 

Tilsynet oplyser at det overvejes at skifte optællingsperiode, så de 30 lukkedage ikke længere 
tælles indenfor perioden Maj-Marts, men i stedet følger kalenderåret Januar-December. Dette 
afklares sammen med det nye administrationsgrundlag. 
 
1.4. Ansvar for orientering og reducering af forældretilskud for lukkedage ud over 30 

dage 
Tilsynet påpeger at det er de private pasningsordninger, der har pligt til at oplyse hvis de 
overskrider 30 årlige lukkedage, så forældrene kan reduceres i tilskud forholdsmæssigt. Dette 
fremgår af det nuværende administrationsgrundlag. 
 
 
1.5. Interessegruppernes input i forhold til tillægskontrakter, konkret eksempel udleve-

res 
Tilsynet har fået tillægskontrakter i hænde, som nævner rettigheder, der ikke relaterer sig til 
godkendelsen som privat pasningsordning, eksempler herpå kunne være: 

- Børnepassers ret til barns første sygedag. 
- Børnepassers ret til 7 ugers ferie 
- Skelnen mellem lukkedage og feriedage 

 
Tilsynet påpeger at det ikke er rettigheder der gør sig gældende for private pasningsordnin-
ger, da det er overenskomstmæssigt bestemt. Der understreges også, at pasningsordningen 
må holde lukket de dage som pasningsordningen en vil, men forældrene har ret til tilskud på 
op til 30 lukkedage.  
 
 
1.6. Status på INFOBA systemet 
Nu skulle bookingsystemet snart være på vej, og det skulle efter sigende være sammenligne-
ligt med at booke ”en tid ved frisøren”. Bookinger foregår på de 3 anmeldte tilsyn årligt, og det 
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opfordres til at booke så snart man får muligheden. Hvis man venter for længe, kan man ende 
med blot at få tildelt en tid. 
 
1.7. BDO-tilsyn i 2b og 2c ordninger 
Sidste gang i år, fremadrettet føres tilsynet af tilsynsførende fra Afsnit for Tilsyn og Privat 
Pasning ved alle 4 årlige besøg. Bestyrelserne bifalder dette.  
 
1.8. Tilsyn på legestuedage og opmærksomheder på antallet af legestuedage pr. uge 
Tilsynet oplever enkelte gange at der er flere legestuedage pr uge. Hertil skal siges at der ved 
overvejende ophold på andre steder end i hjemmet, besværliggør tilsyn. 
Hvis den overvejende del af pasningstiden tilrettelægges andetsteds end godkendelsesadres-
sen, kan det også betyde at der skal ses på den enkelte børnepassers godkendelsesadresse. 
 
1.9. Personale nyt 
Mette Kristensen har være i barselsvikariat, men kommer tilbage som tilsynspædagog fra fe-
bruar 2021. Det betyder også at Birgitte Schrøder fratræder sin stilling ved samme tid. 
Linda Katja Jensen går på barsel pr. 31.12.2020 og Lindas stilling som stedfortræder i afsnit-
tet, besættes af Nete Pleidrup, der kommer fra en stilling som daginstitutionsleder. 
 

2. Fra Klubben – overgange til børnehave, herunder optag fra juni og juli og at Pladsan-
visningen siger, at børn fra Privat Pasning kommer bagerst. 
Pladsgaranti opretholdes selvfølgelig. 
Sammen med ny dagtilbudslov kom der også nye regler for ventelister til institutioner, disse 
medfører at forældre bør skrive sig op så hurtigt det er muligt, for at få den plads man ønsker 
sig. 
 
Juli børn udløser fuldt tilskud, og så starter de først til 1. august, Klubben spørger til om den 
proces sker automatisk, det er efterfølgende blevet bekræftet at det gør den. Det kræver dog 
at man ikke ”udmelder” børnene inden, men beholder dem frem til 31.07. 
 

3. Fra Foreningen – Vikarer (forskellige udmeldinger fra privat pasning og Teknisk forvalt-
ning) se link: https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/erhverv-i-egen-bolig 
Tilsynet har været i kontakt med By- og Landskabsforvaltningen, som uddyber at det gælder 
”ansatte på egen adresse”. De har også præciseret at der her ikke tænkes ikke vikarer. (dog 
kan der være tvivlsspørgsmål), om hvornår der er tale om reel ansættelse, som Tilsynet op-
fordrer til at få juridisk vejledning til andetsteds. 
 

4. Fra Klubben – Fridage og nedsat arbejdstid. Mulighed for vikar til fridag eller senior-
dage, hvis man er over 60år. 
Tilsyn indvilliger i at undersøge hvilke muligheder der er for at holde en fast ugentlig lukke-
dag, ved hjælp af vikar. Dette indgår i arbejdet med det nye administrationsgrundlag. En fast 
ugentlig vikar, vil dog betyde, at denne vikar, modsat ”normale vikarer” skal godkendes af Til-
synet.  
 

5. Fra Foreningen – Ændring af mødetider (opsporingsmodellen - når man ikke har en vi-
kar tilknyttet sin pasningsordning) 
Det undersøges om det er en mulighed at flytte dialogmødet til et senere tidspunkt, for bedre 
at imødekomme privat pasningsordningernes åbningstider. Hans Chr Mariegaard indvilliger i 
at se på om det vil kunne tilbydes. 
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6. Fra Klubben – Dårlige oplevelser når forældre eller private børnepassere ringer til ad-
ministrationen. 
Klubben oplever at forældre kommer tilbage med oplevelser, hvor de er blevet mødt med en 
hård tone, eller dårlig behandling. 
Tilsynet beder om at få nogle konkrete eksempler, hvis der skal handles på det, og kan kun 
opfordre til at henvende sig hvis man oplever noget. 
 

7. Fra Foreningen – KL's nye retningslinjer til kommunerne om privat pasning, se link: 
https://www.kl.dk/media/24392/private-pasningsordninger-godkendelseskriterier.pdf 
Se pkt. 1.2  

8. Fra Klubben – Ønske om afskaffelse af papirskema i forbindelse med nye vikarer 
Tilsynet anerkender fuldt ønsket, og vil gerne selv væk fra skemaet. 
Håbet er at skemaet, når indhentelse af attester overtages delvist af en softwarerobot, vil 
kunne udfases. 

9. Fra Foreningen - Placering af pusleborde – hygiejne kontra sikkerhed  
Flere oplever at der er meget fokus på hygiejne, samt at dør skal lukkes ved puslen. Tilsyns-
pædagoger opleves som meget ”ensidigt fokuserede” på puslepladsen. 
Foreningen oplever at der nærmest køres ”hetz” imod flere børnepassere, og at nogle er nødt 
til at ”pynte” på hvordan praksis er. Tilsynet vil rigtig gerne have konkrete eksempler og di-
rekte henvendelser for at kunne gøre det nemmere at følge op på. Det tilkendegives fra Tilsy-
net, at det ikke er meningen der skal opleves ubehageligt at have tilsyn eller at det kan føles 
som man bliver nødt til at pynte på sandheden. 
 

10. Fra Klubben – Tilsynspraksis – Hvem bestemmer ændringer af fokuspunkter – skal de 
ændres efter hvert tilsyn  
Fokuspunkter køres videre så længe det er relevant. Der er altså ikke faste grænser for hvor-
når der skiftes til nye punkter, dette afstemmes mellem privat børnepasser og tilsynspædago-
gen. 

11. Eventuelt 
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