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SKEMA TIL GODKENDELSE AF FYSISKE RAMMER - PRIVAT 

PASNINGSORDNING 

 
Den tilsynsførende skal godkende dit hjem som en del af din endelige godkendelse af en 
private pasningsordning. 
Godkendelsen af dit hjem vil tage udgangspunkt i dette skema. 

 

Navn ___________________________________________      Cpr. nr. __________________ 

Adresse _____________________________________________________________________      

Tlf. nr. _______________________     E-mail ______________________________________ 

Forventet startdato_________________ 

 

Fysiske forhold for børnene 

Hvordan skal den private pasningsordning indrettes? 

Hvilke fysiske rammer godkendes til pasning af børn i hjemmet – ude/inde: 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Sikkerhed i den private pasningsordning: 

Elinstallationer Ja Nej Kommentar 

Er kontakterne børnesikrede? 
 

   

Er der løsthængende ledninger? 
 

   

Vinduer og døre Ja Nej Kommentar 

Er vinduer, der kan åbnes, tilstrækkelig 
børnesikret? 
 

   

Er døre tilstrækkelig børnesikret, så de 
ikke smækker omkring børnenes fingre? 

   

Er døre sikret, så de ikke kan låses 
indefra af et barn? 
 

   

Stue/legerum, hvor børnene 
opholder sig 

Ja Nej Kommentar 
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Er legetøjet i orden? 
(ikke defekt og rengjort) 

   

Er den private pasningsordning 
opmærksom på små ting, barnet kan 

sluge? 

   

Ved den private pasningsordning, at der 
er potteplanter, der er giftige? 

   

Kan brændeovnen afskærmes ved brug, 
når der bliver passet børn 

   

Er trapper afskærmet? 
 

   

Er olielamper, tændstikker, askebægre 
udenfor børns rækkevidde? 

   

Er puslebordet stabilt? 
 

   

Er medicin og rengøringsartikler låst inde 
eller placeret højt? 

   

Er der wc-duftholdere, wc-rens og 
lignende i toilettet eller ved siden af? 

   

Er knive eller andre skarpe stikkende 
redskaber utilgængelig for børn? 
 

   

Er plastposer anbragt utilgængeligt for 
små børn? 
 

   

Dyr Ja Nej Kommentar 

Har husdyr mulighed for at være i eget 
rum? 
Husdyr må ikke være sammen med 
børnene uden opsyn! 

   

Er kattebakker og dyrs madskåle 
utilgængelige for børn? 

   

Udenfor Ja Nej Kommentar 

Er have/legeplads tilstrækkelig 
indhegnet? 
 

   

Er legestativer, gynger, trampoliner, 
rutsjebaner m.m. sikkerhedsmæssigt i 
orden til børn under skolealderen?  
- Vær opmærksom på faldunderlaget. 

   

Er trappenedgange, vandbassin, vandløb, 
brønde m.m. forsvarligt afskærmet?  

   

Er der giftige planter i nærheden af, hvor 
børnene opholder sig? 

   

Er sprøjtemidler, benzin, kemikalier og 
lignende låst inde eller placeret højt? 

   

Diverse Ja Nej Kommentar 

Er seler i barnevogne i orden og 
godkendte? 

   

Har den private pasningsordning snakket 
med forældrene om, hvor farligt det er 
med snore i børnenes overtøj, 
suttekæder og lignende? 
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Yderligere kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VIGTIGT 

Ved ændringer i de ovenstående godkendte fysiske rammer, er det den private 

pasningsordnings forpligtigelse og ansvar, at give besked omkring aktuelle ændringer til den 

tilsynsførende, hvorpå der skal foreligge en ny godkendelse. 

 

Godkendt af: 

 

Dato: _____________    

 

Underskrift tilsynsførende __________________________________ 

 

Underskrift privat pasningsordning_______________________________ 

 

 

 


