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/ INDLEDNING
Baggrund
Dagtilbudsloven blev ændret ved lov nr. 554 den 29. maj 2018 således, at kommunerne
fra den 1. juli 2018 kan stille de samme krav til privatinstitutioner som til kommunale institutioner, hvilket har betydning for godkendelse af privatinstitutioner.
Organisationer, forældre, virksomheder eller andre har ret til at starte og drive privatinstitution med afsæt i Dagtilbudslovens § 19 stk. 5.
Ifølge Dagtilbudslovens § 20 har privatinstitutioner ret til godkendelse, hvis de lever op til
lovgivningen, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i Dagtilbudslovens § 7.

Private børnehuse i Skanderborg Kommune
I Skanderborg Kommune betegnes privatinstitutioner som ”private børnehuse”, hvilket anvendes som betegnelse i følgende standard.
Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse som privat børnehus i Skanderborg
Kommune, skal overfor Skanderborg Kommune dokumentere, at de lever op til de krav,
som er beskrevet i Dagtilbudsloven med gældende bekendtgørelser, vejledninger samt
Skanderborg Kommunes politikker med betydning for dagtilbudsområdet.
En privat leverandør er ligeledes forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende og relevante lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger samt byrådsbeslutninger og kommunale politikker.
Du kan læse Skanderborg Kommunes politikker for børne- og ungeområdet her
Følgende standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune er udarbejdet med afsæt i KL’s udgivelse ”Privat Institutioner – Godkendelseskriterier”.

Du kan læse KL’s Privat Institutioner – Godkendelseskriterier her
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01 / KOMMUNEN SOM MYNDIGHED
Lovgivningsmæssige krav
Rammevilkår for godkendelse
Kommunalbestyrelsen1 i institutionskommunen skal godkende private børnehuse. Et privat
børnehus, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse, jf. dagtilbudslovens § 20 stk. 1.
Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stk. 1. Private børnehuse skal opfylde kriterierne for godkendelse senest seks måneder efter offentliggørelse heraf.
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti, jf. dagtilbudslovens § 20 stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af et privat børnehus, jf. § 20 stk. 3,
hvis børnehuset ikke opfylder de kriterier, som børnehuset blev godkendt på baggrund af.
Godkendelsen kan også tilbagekaldes, hvis det private børnehus har optaget mere end 30
pct. børn fra et udsat boligområde, jf. listen over udsatte boligområder i § 61 a i lov om
almene boliger m.v., i løbet af et kalenderår, jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 3.
Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for private børnehuse, skal private børnehuse leve op til de nye krav.
Godkendelseskriterier
For at kunne godkendes skal børnehuset handle på forskellige forhold, jf. § 20, stk. 2, 2.
pkt. og 3. pkt. (se ovenfor) og § 20 stk. 4: Kommunalbestyrelsen kan opkræve et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stk. 1. jf. § 20 stk. 4.
Kriterierne for kommunens godkendelse svarer til de krav, der følger af lovgivningen, og
de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale og selvejende daginstitutioner –
hverken mere eller mindre2. Kravene skal være saglige, konkrete og velunderbyggede.
Vilkårskriterier
Der er visse forhold, som børnehuset skal acceptere, hvis den bliver godkendt – fx retssikkerhedslovens § 43, hvori der står, at et privat børnehus er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen: § 43.

1
2

I Skanderborg Kommune er dette Byrådet
Jf. pkt. 238 og 239 i dagtilbudsvejledningen fra 2015
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Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse
omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra
bestemmelserne i §§ 11-12 og 15-17 i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder
også for private børnehuse, jf. § 19, stk. 5, og § 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Stk. 2. Ved opgavevaretagelsen, jf. stk. 1, er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32.
Dette gælder også for selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en
kommunalbestyrelse eller et regionsråd.
Kommunens tilsyn
Kommunen skal føre tilsyn med dagtilbuddet jf. dagtilbudslovens § 5 og fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet, jf. § 5 stk. 2.
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02 / SAMARBEJDE MED FAGSEKRETARIATET
BØRN OG UNGE
Som privat børnehus i Skanderborg Kommune vil man indgå i et samarbejde med fagsekretariatet Børn og Unge i forhold til årlige netværksmøder, sparring med henholdsvis
Sundhedstjeneste, forebyggende socialrådgiver og PPR. Ligeledes vil der være et samarbejde i forbindelse med afvikling af tilsyn.
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03 / DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
Lovgivningsmæssige krav
Private børnehuse skal udarbejde en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8.
Alle børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dette gælder også for børn i private børnehuse.
Det følger desuden af dagtilbudslovens § 8, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. dagtilbudslovens § 7, stk. 3, bliver en
integreret del af det pædagogiske arbejde.

Kommunale krav
Ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner vil private børnehuse være underlagt de
samme krav som kommunale og selvejende daginstitutioner i Skanderborg Kommune
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04 / FORMÅLSBESTEMMELSE OG VEDTÆGTER
Lovgivningsmæssige krav
Private børnehuse skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen i dagtilbudslovens § 1 og formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 73.
Bestyrelsen i det private børnehus skal udarbejde en vedtægt for børnehuset. Vedtægten
skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men kommunen skal sikre, at vedtægten
overholder loven i forbindelse med godkendelsen af det private børnehus.
Af vedtægterne for det private børnehus skal blandt andet fremgå følgende:
•
•

•
•
•
•
•
•

Navn og adresse på det private børnehus og den private leverandør
Formål, herunder værdigrundlag, samt hvordan det private børnehus vil omsætte
dagtilbudslovens formålsbestemmelse § 7, bestemmelser om pædagogisk læreplan
§ 8, bestemmelsen om sprogvurdering og stimulering § 11 samt arbejdet med børn
med særlige behov og tosprogede børn
Antal børn, angivet som det forventede antal gennemsnitlige indmeldte og den
maksimale kapacitet i børnehuset, fordelt på 0-2-årige og 3-årige til skolestart
Åbningstid og lukkedage
Optagelsesregler, herunder eventuel fortrinsret, og ind- og udmeldelsesregler, fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling samt ophør
Overgang mellem forskellige institutionsformer, fx mellem dagpleje/vuggestue og
børnehave og mellem børnehave og SFO/skole
Forældreindflydelse/forældrebestyrelse
Procedure for vedtægtsændringer og retningslinjer for fravalg af frokostordning

Formål for det private børnehus skal fremgå af vedtægterne.
Det private børnehus’ formål skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende politikker af relevans for dagtilbud og indsatsområder for det pædagogiske arbejde i
kommunen.
Det private børnehus skal således indgå som en del af kommunens samlede generelle
tilbud til børn og være en del af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder også børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller anden behov for støtte.

3

Pkt. 238 i dagtilbudsvejledningen fra 2015
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Det private børnehus skal, som alle andre dagtilbud, medvirke til børns integration i det
danske samfund. Det indebærer, at private børnehuse skal have fokus på behovet for
sproglig stimulering og udvikling af forståelse for dansk kultur, værdier og demokratiske
principper. Hovedsproget i et privat børnehus skal være dansk.
Det vedtægtsbestemte formål må ikke stride imod anden lovgivning.
Ved ændringer af børnehusets vedtægter skal kommunen orienteres om disse
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05 / BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Lovgivningsmæssige krav
Private børnehuse skal være åbne for børn med særlige behov, for eksempel børn med
handicap eller børn i udsatte positioner. Private børnehuse kan alene nægte optagelse,
hvis børnehuset ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis
medarbejdere ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven, jf. bemærkningerne til lovforslaget om private leverandører af dagtilbud4
Ønsker forældre til et barn med særlige behov, at barnet optages i et privat børnehus, og
har det private børnehus ledige pladser, er børnehuset som udgangspunkt forpligtet til at
optage barnet. Vurderer opholdskommunen, at barnet, selvom det tilbydes støtte, ikke vil
kunne trives og udvikles i det private børnehus, kan kommunen træffe afgørelse om at
tilbyde barnet en plads i et børnehus med støtte i kommunen eller i et særligt børnehus
efter servicelovens regler og således afslå at yde tilskud til en plads i et privat børnehus.
Barnets opholdskommune skal vurdere, om barnet bør tilbydes støtte, jf. dagtilbudslovens
§ 4, stk. 2. Børn med særlige behov, der er optaget i et privat børnehus, modtager støtte
fra kommunen på samme vilkår og efter samme retningslinjer som børn i kommunale dagtilbud.
Tosprogede børn, der efter en sagkyndig vurdering har behov for støtte til at fremme den
sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, skal tilbydes en sådan støtte senest, når de fylder tre år, jf. folkeskolelovens § 4 a.
Private børnehuse har pligt til at informere kommunen, hvis de modtager et barn med særlige behov, da de er omfattet af den skærpede underretningspligt, jf. servicelovens § 154.
Kommunale krav
•

•

4

Hvis et privat børnehus optager et barn med særlige behov, kan det private børnehus, i samarbejde med barnets forældre, kontakte Sundhedstjenesten eller PPR i
Skanderborg Kommune med henblik på rådgivning, vejledning og evt. vurdering af
støttebehovets omfang
Børn med særlige behov, der er optaget i et privat dagtilbud, har ret til at modtage
støtte fra Skanderborg Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinjer,
som børn i kommunale dagtilbud. Behovet vurderes af visitationsudvalget.

Pkt. 313 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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06 / FORÆLDREINDFLYDELSE
Lovgivningsmæssige krav
Forældre til børn i private børnehuse skal have samme forældreindflydelse som forældre
til børn i selvejende daginstitutioner. Det vil sige, at der skal oprettes en forældrebestyrelse
med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af børnehusets medarbejdere,
medmindre bestyrelsen i det private børnehus består af et flertal af valgte forældre, jf. dagtilbudslovens § 14, stk. 6.5
Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på principperne for børnehusets
arbejde, for samarbejdet mellem børnehuset og hjem, principperne for anvendelse af budgetramme, indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af ledere samt indstillingsret
ved ansættelse af medarbejdere i børnehuset, jf. dagtilbudslovens § 15.
Forældrebestyrelsen skal efter dagtilbudslovens § 15, stk. 1 inddrages i udarbejdelsen af,
evalueringen af og opfølgning på den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og
9, samt i børnehusets arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til børnehus samt
fra børnehus til børnehus og fra børnehus til skole/SFO.
Forældrebestyrelser kan også beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk.
1 jvf. §16 b, stk. 3., dagtilbudslovens § 15.
Børnehusets bestyrelse udarbejder en vedtægt for børnehuset efter indhentet udtalelse fra
forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal ikke godkende vedtægten, men skal sikre
at vedtægten overholder loven.

5

Se også pkt. 630 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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07 / TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
Lovgivningsmæssige krav
Dagtilbudslovens § 7 stk. 5: Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en
god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre
og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud
til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer
og lysten til at lære.
Det private børnehus er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i
kommunen. Her er det børnehuset, der skal sikre samtykke fra forældre. Det tværfaglige
samarbejde kan for eksempel være med pladsanvisningen, sundhedsplejen, tandlæge,
skole, socialrådgiver og PPR jf. dagtilbudslovens § 3a stk. 3.
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08 / TILSYN OG KONTROL
Lovgivningsmæssige krav
Kommunen fører tilsyn med private børnehuse i henhold til § 5, stk. 1 i dagtilbudsloven,
herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudslovens § 3, efterleves. Kommunalbestyrelsen skal efter dagtilbudslovens § 5, stk. 2 offentliggøre rammerne for tilsynet. Den generelle tilsynsforpligtelse efter § 16 i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område gælder på samme måde.
Tilsynspligten efter dagtilbudslovens § 5 skal ses i sammenhæng med den (ligeledes) generelle tilsynspligt efter servicelovens § 146, som pålægger kommunen at føre tilsyn med
de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever i kommunen. Tilsynsforpligtelsen
skal ligeledes ses i sammenhæng med den udvidede underretningspligt efter servicelovens § 153.6
Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder dagtilbudsloven,
godkendelsesgrundlaget samt det private børnehus’ egne mål, pædagogiske læreplaner
m.v. samt kommunens retningslinjer for tilsyn, jf. dagtilbudslovens § 5.
Vejledningen til dagtilbudslovens pkt. 129-152 indeholder en række forhold, som tilsynet
skal omfatte.
Kommunen skal gennem et tilsyn sikre, at private børnehuse i kommunen lever op til de
centrale og kommunale kriterier, som private børnehuse er godkendt efter.7 Kommunen
skal ved sit tilsyn med private børnehuse have indsigt i bl.a. medarbejdernormering, medarbejderkvalifikationer, pædagogisk læreplan, sprogvurdering m.v.8 Kommunen skal føre
tilsyn med, at kommunale tilskud ikke går til ulovlige formål.9 Tilsynet omfatter også legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejneforhold og sundhed.10
Kommunen fører tilsyn med de gældende lovkrav omkring børnemiljøet og de pædagogiske læreplaner som en del af tilsynet. Der stilles de samme krav til kommunale og selvejende institutioner, som til private børnehuse.
Private børnehuse er forpligtet til at samarbejde om det pædagogiske tilsyn. Det løbende
kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet.
6

Pkt. 105 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
Pkt. 112 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
8 Pkt. 113 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015) [og fremgår også af forarbejder til 2005-loven]
9 Pkt. 113 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
10 Pkt. 104 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
7
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Et privat børnehus skal uanset det kommunale tilsyn – på samme måde og inden for
samme tidsfrister, som gælder for kommunale daginstitutioner – på eget initiativ dokumentere, at de lever op til de krav, der gælder for daginstitutioner.
Det private børnehus har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der indhentes
godkendelser, tilladelser og attester fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne.
Kommunale krav
I Skanderborg Kommune føres der tilsyn i private børnehuse på lige vilkår med de kommunale dagtilbud. Tilsynene føres ud fra et delvist kontrollerende, delvist udviklende perspektiv.
Du kan læse om Skanderborg Kommunes pædagogiske tilsyn her
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09 / LEDELSE OG MEDARBEJDERE
Lovgivningsmæssige krav
Ansættelse af en daglig ledelse er en forudsætning for en endelig godkendelse som privat
børnehus.
I det private børnehus skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af det private børnehus.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og for
at sikre, at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for
rammerne heraf, jf. dagtilbudslovens § 9. Lederen af dagtilbuddet er endvidere ansvarlig
for at offentliggøre den pædagogiske læreplan.
Lederen af dagtilbuddet er desuden ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, jf. dagtilbudslovens
§ 9 stk. 2.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. dagtilbudslovens § 9 stk. 3.
Den private leverandør er forpligtet til straks at underrette kommunen om enhver personændring i den daglige ledelse af det private børnehus, herunder til- og fratræden, opsigelse, afskedigelse og bortvisning, således at kommunen kan gennemføre sit tilsyn med, om
det private børnehus har en daglig ledelse, der lever op til kravene i lovgivningen (se krav
til lederen i afsnit 7 om ledelse, godkendelseskriterium).
Forældrebestyrelsen i det private børnehus har ret til at deltage ved ansættelse af ledere
samt indstillingsret ved ansættelse af medarbejdere i børnehuset, jf. dagtilbudslovens §
15.
Medarbejderkvalifikationer
Medarbejdere skal, samlet set være kvalificeret til at løse den pædagogiske og omsorgsmæssige opgave, hvilket er et af tilsynsparametrene, jf. pkt. 133 i dagtilbudsvejledningen.
Ansættelser
Forældrebestyrelsen i det private børnehus har ret til at deltage ved ansættelse af ledere
samt indstillingsret ved ansættelse medarbejdere i børnehuset, jf. dagtilbudsloven § 15.

15

Børneattest
Private børnehuse skal indhente børneattest for alle medarbejdere samt støttepædagoger,
vikarer, studerende i praktik og frivillige, der skal arbejde med børn under 15 år, jf. børneattestlovens § 2 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 46 ff.
Det private børnehus bør ved stillingsopslag gøre opmærksom på, at det er en forudsætning for ansættelse, at der foreligger børneattest, der ikke indeholder forhold, der efter en
konkret vurdering vil stride imod ansættelsen i det private børnehus.
Ved modtagelse af en positiv børneattest er det inden for lovgivningens rammer op til det
private børnehus at træffe beslutning om, hvorvidt man stadig ønsker at ansætte den pågældende person11. Kommunen kan ikke stille krav om at se børneattester forud for ansættelser i private børnehuse.
Arbejdsgiveren (kommunal såvel som privat) kan ikke forlange en ”ren” attest, da dette vil
være at sætte skøn under regel, jf. udtalelse fra ombudsmanden. I stedet for kan arbejdsgiver kræve en ”tilfredsstillende” attest, hvorefter det vil bero på en konkret vurdering, om
attest (og indhold) er tilfredsstillende eller ej i forhold til den stilling, som skal besættes.

Du kan læse Børneattestloven her

Kommunale krav for ledelse og medarbejdere
Skanderborg Kommune stiller samme krav til det private børnehus som til egne institutioner vedr. gældende lovgivning om minimumsnormering. Kommunen stiller krav om, at
børnehusets ledelse har samme pædagogiske forudsætninger som kommunale institutionsledere.
Lederen af det private børnehus har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar over for den private leverandør
Kommunen stiller krav om, at der i børnehuset er kompetencer tilstede, der matcher lovgivningsmæssige krav til arbejdet med læreplaner, forebyggende arbejde mv.
Private børnehuse skal indhente og vurdere straffeattest og børneattest på alle medarbejdere, der skal arbejde med børn og unge i det pågældende private børnehus. Hvis der er
påtegninger på en børneattest skal Fagsekretariatet Børn og Unge kontaktes.
Medarbejderbemandingen i det private børnehus’ åbningstid vurderes ud fra børnegruppens behov og uddannelsesbaggrunden hos medarbejderne samt gældende lovgivning på
11

Pkt. 161 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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området. Med afsæt i førnævnte forventer Skanderborg Kommune, at medarbejderbemandingen altid er tilstrækkelig og forsvarlig.
Det forudsættes, at private børnehuse har et beredskab af vikarer, således at dagtilbuddet
udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt medarbejdere.
Skanderborg Kommune skal iht. til loven stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Private børnehuse skal derfor være indstillede på at indgå i et samarbejde om at være praktiksted for lønnede pædagogstuderende.
Skanderborg Kommune regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere, der
ansættes i private børnehuse, og disse dækkes ikke af de kommunale overenskomster.
Skanderborg Kommune forventer at medarbejdere ved privatinstitutioner har løn- og ansættelsesforhold som er sædvanlige på området.
Skanderborg Kommune forventer, at leverandøren af det private børnehus tager stilling til
sociale klausuler ved opgavevaretagelsen.
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10 / UNDERRETNINGSPLIGT
Lovgivningsmæssige krav
Underretninger
Private børnehuse har pligt til at informere kommunen, da de er omfattet af den udvidede
underretningspligt jf. servicelovens § 153 og den skærpede underretningspligt, jf. servicelovens § 154.
Den udvidede underretningspligt betyder, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller
offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:
1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de
vordende forældres forhold
3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af
barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Den skærpede underretningspligt betyder, at fagpersoner der arbejder med børn og unge,
der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold,
der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.
Såfremt der er tale om en underretning med mistanke om vold eller seksuelle overgreb er
der en skærpet opmærksomhed på, at underretningen ikke må gennemgås med forældrene.
Du kan læse Serviceloven her
Kommunale krav
Er du bekymret for et barns trivsel, skal du kontakte Børnesocialrådgivningen i Skanderborg Kommune. En bekymring kaldes i Børnesocialrådgivningen en underretning.
Du kan underrette om din bekymring skriftligt eller telefonisk.
Du finder kontaktoplysningerne på Børnesocialrådgivningen her
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11 / HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNIGER
Videregivelse og indhentelse af oplysninger
Private børnehuse er omfattet af reglerne i forvaltningsloven i forhold til den opgave, der
udføres. Ved opgavevaretagelsen er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32 om tavshedspligt
og videregivelse af oplysninger.
Du kan læse forvaltningsloven her
Retssikkerhed
Der henvises til § 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der
fastslår, at private børnehuse skal overholde ovenstående dele af forvaltningsloven.
Du kan læse retssikkerhedsloven her

Udveksling af oplysninger om børnene
Private børnehuse og offentlige myndigheder kan jf. servicelovens § 49a udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.
Du kan læse serviceloven her

Databeskyttelse
Private børnehuse er forpligtet til at efterleve databeskyttelsesloven i deres håndtering af
børnenes personoplysninger.
Du kan læse databeskyttelsesloven her
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12 / SUNDHED OG HYGIEJNE
Lovgivningsmæssige krav
Private børnehuse skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i
daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 7 stk. 3 samt Sundhedsstyrelsens vejledning om
hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod
smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
Du kan læse Sundhedsstyrelsens Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud her
Børn i private børnehuse må ikke udsættes for passiv rygning, og der må ikke ryges i de
lokaler, hvor børn er til stede, eller hvor der senere kommer til at være børn, jf. loven om
røgfrie miljøer §7.
Du kan læse lov om røgfrie miljøer her
Sundhedsstyrelses har også udgivet små børns sikkerhed, som handler om, hvordan man
beskytter små børn mod ulykker. Udgivelsen indeholder de fem nedenstående temaer

Du kan læse Sundhedsstyrelsens udgivelse små børns sikkerhed her

Kommunale krav
Private børnehuse skal orientere sig i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til kommunerne. Forebyggelsespakkerne omhandler bl.a. hygiejne, mental sundhed og fysisk
aktivitet.
Du kan læse Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkerne her

20

13 / SUNDT FROKOSTMÅLTID
Lovgivningsmæssige krav
Fravalg af frokostmåltid
Efter dagtilbudslovens § 16 b, stk. 3 skal det private børnehus fastsætte og offentliggøre
retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid, samt frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til det private børnehus. Hvis sundt
frokostmåltid ikke er fravalgt, påser kommunen, at det private børnehus tilbyder et sundt
frokostmåltid.
Kommunen skal godkende køkkenfaciliteter, hvis børnehuset ikke har fravalgt et sundt
frokostmåltid, jf. vejledningen til dagtilbudslovens pkt. 484.
Tilskud til sundt frokostmåltid
Hvis kommunalbestyrelsen giver tilskud til et sundt frokostmåltid i kommunale og selvejende daginstitutioner, skal kommunalbestyrelsen tillige give et tilskud pr. barn, der er optaget
i et privat børnehus, når der er et sundt frokostmåltid i det private børnehus. Tilskuddet
skal svare til det tilskud, som kommunalbestyrelsen giver pr. barn, der modtager et sundt
frokostmåltid for den aldersgruppe, som barnet tilhører, jf. dagtilbudslovens § 32 stk. 4.
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14 / DE FYSISKE RAMMER
Lovgivningsmæssige krav
Det private børnehus skal dokumentere, at den råder over lokaler og arealer til formålet i
en længere periode og kan efterkomme kravet om, at børn skal have et fysisk, psykisk og
æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring, jf. dagtilbudslovens § 7, stk. 3.
Private børnehuses bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet12 og skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i byggelovgivningen samt regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen, herunder APV. Opremsningen er ikke udtømmende.
Du kan læse Arbejdstilsynets Arbejdspladsvurdering (APV) her
Det private børnehus har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante
myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet.
Der er ligeledes en række kræv til nybyggeri og renovering af daginstitutioner, der også
gælder private børnehuse. Disse kan læses i udgivelsen Nybyggeri og renovering af daginstitutioner, udgivet af Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration.
Du kan læse om nybyggeri og renovering af daginstitutioner her
Private børnehuse har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet.
Kommunale krav
•
•
•

12

Private børnehuses bygninger og udendørsarealer skal leve op til Skanderborg
Kommunes lokalplaner
Private børnehuse skal ved etablering leve op til Statens Byggeforskningsinstituts
anvisninger om indretning og pladsforhold
Skanderborg Kommune fører ikke tilsyn med private børnehuses legepladser. De
private børnehuse har selv ansvaret for, at der føres tilsyn med legepladsen

Pkt. 146 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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15 / BØRNEMILJØ
Lovgivningsmæssige krav
Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring, jf. dagtilbudslovens § 7, stk. 3.
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i
det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal
inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed, jf. dagtilbudslovens § 7,
stk. 1, og § 8, stk. 7.
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16 / OPTAGELSESREGLER, OPSIGELSE OG UDMELDELSE
Lovgivningsmæssige krav
Optagelse
Det private børnehus fastsætter selv og offentliggør retningslinjer for optagelse af børn i
børnehuset, jf. dagtilbudslovens § 27 stk. 3, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan
udmelde deres barn.
Kommunen skal ved godkendelsen påse, at disse regler ikke strider imod almindelige
retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbuddet eller lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller
reelt udelukker visse grupper fra optagelse i et privat børnehus13.
Det private børnehus kan kun afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i børnehuset, eller hvis det private børnehus på baggrund af barnets folkeregisteradresse i et udsat
boligområde vurderer, at der er en risiko for, at børnehuset ikke kan leve op til kravet i
dagtilbudslovens § 26 a, stk. 3, der siger, at et privat børnehus i løbet af et kalenderår
højst må optage 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. dagtilbudslovens § 27 stk. 4.
Det private børnehus er ikke en del af den kommunale anvisning. Kommunen kan ikke
anvise plads i private børnehuse, jf. dagtilbudslovens § 26 stk. 3. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser
som for forældre til børn i kommunale tilbud. Børnehusets kriterier for optagelse skal offentliggøres på børnehusets hjemmeside. Det private børnehus skal gennem sine optagelseskriterier sikre samme rummelighed for alle børn, som kan findes i kommunens
institutioner i øvrigt.
Private børnehuse kan oprettes med et særligt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, fx virksomhedsbørnehaver, jf. dagtilbudslovens § 27 stk. 4.
Private børnehuse skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 27 b, stk. 5.

13

Pkt. 312 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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Opsigelse og udmeldelse
Private børnehuse skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i
børnehuset, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn, jf. dagtilbudslovens § 29 stk. 5.
I forbindelse med opsigelse fra og lukning af et privat børnehus er børn, der har været optaget i et privat børnehus, berettiget til en plads i en kommunal daginstitution inden for de
gældende optagelsesregler i kommunen. Hvis det private børnehus går konkurs eller på
anden måde pludselig ophører, vil kommunen dog være forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud ifølge pladsgarantien.
Du kan læse Skanderborg Kommunes pasningsgaranti her
Kommunale krav
Skanderborg Kommune skal have indsigt i optagelsesregler i det private børnehus for at
sikre, at disse lever op til de lovgivningsmæssige krav samt at private børnehuse arbejder
inkluderende og sikrer læringsfællesskaber for alle børn, der er indmeldt i dagtilbuddet.
Kriterierne for optagelse, udmeldelse og ventelister skal fremgå af det private børnehus’
vedtægter.
Private børnehuse er forpligtet til at oplyse, hvis de modtager børn, som er indmeldt fra
andre kommuner.

.
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17 / ÅBNINGSTIDER OG LUKKEDAGE
Lovgivningsmæssige krav
Det private børnehus skal offentliggøre sine åbningstider og lukkedage. Hvis det private
børnehus har begrænset åbningstid, kan driftstilskuddet for det private børnehus reguleres
forholdsmæssigt, jf. vejledningen til dagtilbudslovens pkt. 396
Med begrænset åbningstid menes der en åbningstid, der afviger markant fra den almindelige åbningstid, fx hvis det private børnehus er en deltidsinstitution. Begrænset åbningstid
er således ikke en åbningstid, der er en halv time eller en time kortere end almindelig åbningstid.
Det private børnehus kan indføre lukkedage. Hvis antallet af lukkedage overstiger antallet
af lukkedage for kommunale daginstitutioner, kan kommunen regulere driftstilskuddet herefter.
Kommunen skal i sine godkendelseskriterier stille krav om, at private børnehuse skal stille
alternativ pasning til rådighed på lukkedage, bortset fra 5. juni og 24. december14.

14

Pkt. 206 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
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18 / TILSKUD PR. BARN – DRIFTS-, BYGNINGSOG ADMINISTRATIONSTILSKUD
Lovgivningsmæssige krav
Opholdskommunen skal efter dagtilbudslovens § 39 give driftstilskud til det private børnehus efter dagtilbudslovens § 36-38.
Driftstilskuddet skal gives fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til
brug for dagtilbud og barnet er optaget i det private børnehus, og indtil barnets skolestart.
Driftstilskud:
Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i et privat børnehus, jf. dagtilbudslovens § 36.
Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive
støttepædagogudgifter, jf. dagtilbudslovens § 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 21, stk. 2 og 3, og §§ 31-34, jf.
dog §§ 43 og 44.
Er driftstilskuddet som beregnet efter dagtilbudslovens § 36 stk. 2 samt vejledning om dagtilbud stk. 396 lavere end de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive
støttepædagogudgifter, jf. dagtilbudslovens § 4, stk. 2 og 3, pr. barn i en alderssvarende
daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, jf. § 32, kan driftstilskuddet til private
børnehuse fastsættes, så det svarer til dette niveau, jf. dog §§ 43 og 44.
Sundt frokostmåltid
Hvis kommunen giver tilskud efter § 32 a, stk. 2 til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk.
1, skal kommunen, jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 3, tillige give et tilskud pr. barn, der er
optaget i et privat børnehus, når der er et sundt frokostmåltid i det private børnehus, jf.
dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1., jf. § 36 Stk. 4.
Tilskuddet efter dagtilbudslovens §36, stk. 4 skal svare til det tilskud efter dagtilbudslovens
§ 32 a, stk. 2, som kommunen giver pr. barn, der modtager et sundt frokostmåltid efter
dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, for den aldersgruppe, som barnet tilhører, jf. §4 Stk. 5.
Tilskuddet efter dagtilbudslovens § 36, stk. 4, skal jf. dagtilbudslovens § 36, stk. 5, anvendes til at nedbringe forældrenes betaling til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens §
16 a, stk. 1.
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Bygningstilskud15
Opholdskommunen skal give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i et privat børnehus, jf. dagtilbudslovens § 37, stk. 1.
Bygningstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i
samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens § 37, stk. 2.
Administrationstilskud16
Når et privat børnehus ønsker at varetage administrationen, skal opholdskommunen give
et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i det private børnehus, jf. dagtilbudslovens § 38, stk. 1.
Administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som
kommunen giver til selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens § 38, stk. 2.
Kommunen skal være opmærksom på brug af tilbagefaldsreglerne, både når det gælder
beregning af administrationstilskud og bygningstilskud. Tilbagefaldsreglerne er beskrevet i
vejledningen til dagtilbudsloven17.

Kommunale krav
Driftstilskud
Private børnehuse, der har opnået godkendelse, har ret til et driftstilskud fra Skanderborg
Kommune.
Driftstilskuddet udgør det til enhver tid vedtagne tilskud pr. henholdsvis vuggestue og børnehavebørn i årsbudgettet.
Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl.
Specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov) i et alderssvarende dagtilbud i
opholdskommunen.
Hvis det private børnehus, efter godkendelse, ikke lever op til godkendelseskriterierne, kan
Skanderborg Kommune standse driftstilskuddet. Skanderborg Kommune kan give dispensation for områder i godkendelseskriterierne, hvor særlige forhold gør sig gældende.

15

Pkt. 399 og 400 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
Pkt. 401 og 402 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
17 Pkt. 392 og 400 i vejledningen til dagtilbudsloven (2015)
16
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Økonomisk friplads og søskendetilskud
Børn optaget i et privat børnehus har med afsæt i gældende regler ret til økonomisk friplads og søskendetilskud på lige vilkår med børn, der er indskrevet i en kommunal eller
selvejende daginstitution. Tilskuddet beregnes af barnets opholdskommune. Det private
børnehus har pligt til at vejlede forældre om muligheden for økonomisk friplads og søskendetilskud.
Tilskuddene kan ikke overstige forældrenes egenbetaling.
Forældrebetaling
Private børnehuse er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling i Dagtilbudsloven. Hermed må det private børnehus selv fastlægge niveauet for forældrebetalingen.
Specialpædagogisk bistand
Opholdskommunen beslutter og finansierer udgiften til særlige foranstaltninger og indsatser til børn med særlige behov ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen.
Private børnehuse skal følge kommunens procedure for ansøgning om specialpædagogisk
bistand
Du kan læse mere om priser, betaling takster og tilskud i Skanderborg Kommune her
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19 / BETALINGER OG RESTANCER
Lovgivningsmæssige krav
Private børnehuse opkræver efter dagtilbudslovens § 92 selv betaling for de ydelser, som
det private børnehus tilbyder.
Hvis barnet flytter kommune, ophører det kommunale driftstilskud til det private børnehus
fra det tidspunkt barnet flytter folkeregisteradresse.
Manglende betaling af restancer er et anliggende mellem det private børnehus og forældre.
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20 / REGNSKAB
Lovgivningsmæssige krav
Det private børnehus skal til enhver tid over for det kommunale tilsyn være i stand til at
dokumentere, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene anvendes til lovlige formål.
Der er ikke lovgrundlag for, at kommunen kan kræve at se regnskaber eller revisionserklæringer.

Kommunale krav
Det er et krav, at det private børnehus har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser, og er hæderlig i sin
erhvervsudøvelse.
Skanderborg Kommune stiller krav om, at private børnehuse opfylder betingelserne i henhold til lov om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Der må herefter ikke ske godkendelse af leverandører, der skylder over 100.000 kr. til det offentlige.
Den private leverandør skal lægge et budget for, hvordan de vil drive det private børnehus.
Budgettet skal som minimum indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lønninger og medarbejderudgifter
Vikarudgifter
Udgift til videreuddannelse
Aktivitets- og materialeudgifter
Udgifter til rengøring og hygiejnematerialer
Bygningsdrift
Tilskud
Forældrebetaling
Indtægter i øvrigt

Kommunale krav
Det private børnehus er selv økonomisk ansvarlig og skal følge de almindelige regler for
regnskabsaflæggelse.
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21 / FORSIKRINGER
Lovgivningsmæssige krav
Det private børnehus skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte. Derudover kan der være andre forsikringer, der med fordel kan tegnes fx erhvervsansvarsforsikring og forsikringer på ejendom.
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22 / KRAV TIL ANSØGER
Lovgivningsmæssige krav
Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelser, og herefter skal
det private børnehus handle for at kunne godkendes, jf. dagtilbudslovens § 20 stk. 2: Private børnehuse skal opfylde kriterierne for godkendelse senest seks måneder efter offentliggørelse heraf. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti, se i øvrigt under
pkt. 4 om depositum og driftsgaranti.

34

23 / DEPOSITUM, DRIFTSGARANTI
Lovgivningsmæssige krav
Driftsgaranti
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om en driftsgaranti, jf. dagtilbudslovens § 20 stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan opkræve et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stk. 1, jf. dagtilbudslovens § 20 stk. 4.
Kommunen kan stille krav om et depositum på 30.000 kr. for ansøgning om godkendelse
af et privat børnehus. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse, uanset
om børnehuset godkendes eller ej.
Kommunen kan stille krav om en driftsgaranti. Driftsgarantien kan maksimalt udgøre en
halv måneds driftstilskud + driftstilskud for det antal måneder, kommunen forudbetaler for
driften i det private børnehus. Driftsgarantien stilles via et pengeinstitut eller tilsvarende.
Kommunen beregner og fastsætter størrelsen af driftsgarantien, jf. ovenstående regler, og
kommunen er berettiget til at trække på driftsgarantien i anledning af ethvert tab, kommunen måtte lide som følge af driften og et eventuelt ophør af det private børnehus.

Kommunale krav
Driftsgaranti
Byrådet har mulighed for at stille krav om en driftsgaranti fra en privat leverandør. Formålet er at opnå en vis leverancesikkerhed, idet kommunen er forpligtet til at sørge for det
nødvendige antal pladser til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud, hvis det private børnehus går konkurs eller på anden måde pludselig ophører.
For at blive godkendt som privat børnehus har Skanderborg Kommune stiller krav om, at
den private leverandør stiller en driftsgaranti. Driftsgarantien svarer til 1 ½ måneds driftstilskud set i forhold til det antal børn dagtilbuddet er godkendt til. Formålet med driftsgarantien er at opnå en vis leverancesikkerhed, da kommunen er forpligtet til at sørge for det
nødvendige antal pladser andre steder i kommunale dagtilbud, hvis det private børnehus
går konkurs.
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24 / OPHØR OG MISLIGHOLDELSE
Lovgivningsmæssige krav
Såfremt det private børnehus ikke længere kan eller vil opfylde godkendelseskriterierne,
skal den straks ansøge kommunen om tilladelse til at fortsætte driften på et ændret eller
nyt grundlag. Det gælder uanset, om det private børnehus har til hensigt at afvikle driften
af børnehuset inden for en overskuelig fremtid, eller om driften skal fortsætte.
Ændringer i forbindelse med driften af et godkendt privat børnehus kan ikke iværksættes,
førend kommunen har godkendt ændringerne.
Såfremt lovgivning, kommunale regler eller disse godkendelseskriterier ændres, således at
der stilles andre og/eller flere krav end dem, der gjaldt på tidspunktet for meddelelsen af
en godkendelse, er det private børnehus forpligtet til at efterleve de nye krav. Det gælder
dog ikke, hvis det private børnehus er godkendt før 1. januar 2018.
Efterlever det private børnehus ikke de kriterier, som den er godkendt på grundlag af, kan
det private børnehus, hvis den manglende efterlevelse vurderes at være væsentlig for driften af børnehuset, miste sin godkendelse.
Det private børnehus kan miste sin godkendelse, hvis den ikke lever op til kravene om
sprogstimulering
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25 / ANSØGNINGSPROCEDURE OG KLAGEADGANG
Ansøgning og dokumentation
•

•
•
•

•

Leverandøren der ønsker at etablere og drive et privat børnehus efter Dagtilbudsloven § 20, kan læse om ansøgningsproceduren på Skanderborg Kommunes hjemmeside
Leverandøren er i sin ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de
krav og forventninger, der er blevet fremstillet af Skanderborg Kommune, efterleves
Ved ansøgningen vedlægges relevante bilag som bygningsgodkendelser, vedtægter samt pædagogisklæreplan
Hvis en selvejende daginstitution ønsker at overgå til et privat børnehus, vedlægges
de eksisterende vedtægter og de nye udarbejdede pædagogiske læreplaner i ansøgningen.
I henhold til Dagtilbudsloven § 20 stk. 2, skal det private børnehus opfylde godkendelseskriterierne indenfor 6 måneder efter opstart. Skanderborg Kommune vil efter
6 måneder, komme på tilsynsbesøg for at se om alle godkendelseskriterierne er opfyldte.

Tilbagekaldelse af godkendelsen
•

•

•

Skanderborg Kommune kan tilbagekalde godkendelsen, hvis det private børnehus
ikke efterlever til enhver tid gældende lovgivning eller godkendelseskriterierne, jf.
Dagtilbudsloven § 20 stk. 3.
Private børnehuse skal, jf. Dagtilbudslovens § 26a, sikre, at den i løbet af ét kalender år ikke optager mere end 30 % børn fra udsatte boligområder. Der henvises her
til listen over udsatte boligområder med afsæt i § 61 a i Lov om almene boliger.
Hvis Dagtilbudslovens § 26a ikke bliver efterlevet, skal Skanderborg Kommune tilbagekalde godkendelsen af det private børnehus jf. Dagtilbudslovens § 26 a stk. 8.

Klageadgang
Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art
påklages til Byrådet i Skanderborg Kommune.
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