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Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og pasningsordninger. 
Center for Opvækst og Læring fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen. 

Kvaltits- og tilsynsmodellen for dagtilbud i FMK er under omlægning med henblik på at tilpasse til ny 
lovgivning på området. 

Tilsyn og vurdering baseres fortsat på politisk vedtaget Kvalitetsstandard samt Ramme for tilsyn.  
 

Den private pasningsordning er ikke at betegne som et dagtilbud i lovens forstand, men skal tilrettelægges, 
så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal 
indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud – jf. lov om pædagogiske 
læreplaner i dagtilbud. De private pasningsordninger har ingen driftsaftale med kommunen og skal således 
ikke leve op til de kommunale politikker. 

 
I tilsynet inddrages bl.a.: 

 
• Tidligere og gældende tilsynsrapporter, pasningsaftaler mv. 

• Vurdering af arbejdet med trygge læringsmiljøer 

• Den private pasningsordnings fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer – herunder 
tilstrækkelige danskkundskaber 

• Vurdering af samarbejdet med Center for Opvækst og Læring samt eventuelle borgerhenvendelser. 

 
Med udgangspunkt i ovenstående fører forvaltningen anmeldt tilsyn én gang årligt i alle private 
pasningsordninger. Ved tilsynet vurderes det om ordningen fremmer børnenes læring via trygge 
læringsmiljøer, og om børnene gives mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Derudover vurderes det 
om den private passers danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle børnenes sproglige kompetencer, 
samt om der alene anvendes navnet ”privat pasningsordning” som betegnelse for ordningen. 

 
Hvis det skønnes nødvendigt, gennemføres der herudover enten anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg. 

 
På baggrund af tilsynets vurdering modtager den private pasningsordning en tilsynsrapport med angivelse 
af, hvorvidt kvaliteten vurderes som ’tilfredsstillende’ eller ’mindre tilfredsstillende’. 

 
Alle private pasningsordninger modtager anbefalinger, der kan styrke det pædagogiske læringsmiljø og 
dermed sikre børnegruppens trivsel, lærings, udvikling og dannelse. 

 
Vurderes kvaliteten ’mindre tilfredsstillende’, opstiller tilsynet over for den private pasningsordning specifikke 
henstillinger, som tilsynet følger op på via en konkret handleplan. Får tilsynet kendskab til, at forholdene i en 
privat pasningsordning er uforsvarlige, kan tilsynet tilbagekalde godkendelse af indgåede pasningsaftaler. 

 
Der skal offentliggøres en samlet tilsynsrapport for kommunens Private Pasningsordninger på kommunens 
hjemmeside. 

    Samlet tilsynsrapport - Anmeldt tilsyn i privat pasningsordning 2022 

https://www.fmk.dk/borger/boern-og-familie/pasning-0-6-aar/kvalitet-og-tilsyn/kvalitetsstandard-for-dagtilbudsomraadet/
https://www.fmk.dk/borger/boern-og-familie/pasning-0-6-aar/kvalitet-og-tilsyn/
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Samlet tilsynsrapport - baseret på tilsyn i 32 ppo hjem. Heraf: 

3 i dobbeltpasning 

1 godkendelse af en kommende dobbeltpasning 

 
Generelt 

Opleves gode rammer for børnepasning, stort engagement og en tilfredsstillende ramme for børn i 
pasningsordningerne. 

 
Opmærksomheder fra tilsynsrunden 

-Mere end halvdelen af PPO’erne har fællesskaber//grupper der støtter og sparrer med hinanden. 
Herunder benytter sig af kulturtilbud, besøg hos hinanden og fx aftaler om at benyttes hallen. 

 
-Der er mange gode historier om forældresamarbejde og dette bekræftes på de tilsyn der, hvor 
tilsynskonsulenten har haft adgang til at tale med forældre direkte. 

 
-Der er behov for mere viden om de understøttende funktioner, på enkelte børn og særligt på muligheden 
for sparring for PPO’eren og den samlede børnegruppe. 

 
-Der er behov for at vi drøfter begrebet definitionsmagt og omsorg i den forstand det er, at benævne for 
barnet, hvilken handling der kommer til at ske. Fx at løfte, flytte eller fratage et barn noget -Uden først at 
benævne at handlingen kommer til at ske. Herunder også hvorfor. 

 
-Der er behov for at der sættes mere fokus på god sproglig udvikling, fx mundmotoriske øvelser og 
forståelse for hvad god sproglig udvikling er. 

 
-Efter Corona-isolationen skal der være særlig opmærksomhed på børnenes behov for sociale 
erfaringer og kulturelle oplevelser med andre børn/voksne, samt deres sproglige udvikling. 

 
 

Chef for Opvækst og Læring 
Christian Elmelund-Præstekær 

 
Tilsynskonsulenter  
Hanne Esther Kristensen 
Rikke Nyvang 


