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Forskelle på kommunale dagtilbud og private pasningsordninger i Halsnæs Kommune  

 

 
§: dagtilbudsloven  

Kommunal daginstitution  
§ 7 

Privatinstitution  
§ 19 

Kommunal dagpleje  
§ 21, stk. 2 

Privat passere 
§ 81 

     
Organiseringsform Kommunalt dagtilbud, der er 

del af den kommunale 
enhedsforvaltning 

Leverandøren kan være 
organiseret på en hvilken 
som helst måde: Én eller 
flere fysiske personer eller 
en juridisk person, fx A/S, 
ApS, I/S, fond eller 
selvejende institution. 

Kommunalt dagtilbud, 
der er del af den 
kommunale 
enhedsforvaltning 

Den private passer er sin egen 
arbejdsgiver og arbejder efter 
pasningsaftale med forældrene.  

Ansættelsesforhold Ledere og medarbejdere er 
ansat i kommunen på KL’s 
overenskomster. 

Ledere og medarbejdere 
kan være ejere eller 
ansatte. KL’s 
overenskomster gælder 
ikke, medmindre parterne 
aftaler det og der indgås 
tiltrædelsesoverenskomst. 

Kommunale dagplejere er 
ansat i kommunen på KL’s 
overenskomster 

Private passere fastsætter selv 
forældrebetalingen og 
fastsætter derved eget 
lønniveau.  
 

Fysiske rammer Kommunale Børnehuse, der 
lever op til bygnings-
reglementes bestemmelser  

Egne eller lejede bygninger 
eller – undtagelsesvis – 
kommunale bygninger, der 
skal lejes på markedsvilkår. 

Private hjem eller andre 
lokaler i børns hjemlige 
miljøer. Godkendes af 
kommunen.  

Private hjem eller andre lokaler 
i børns hjemlige miljøer. 
Godkendes af kommunen på 
lige fod med de kommunale.  

Antal børn Krav til, at de fysiske rammer 
skal kunne godkendes ift. 
antallet af indskrevne børn. 

Krav til, at de fysiske 
rammer skal kunne 
godkendes ift. antallet af 
børn.  

I Halsnæs 4 børn pr. 
dagplejer  

Op til 5 børn  

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123488/413ac3598cf87843abc2854cceed794c/DA
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Børnenes alder 26 uger – 5 år.  
Afhængigt af hvilken 
aldersgruppe det pågældende 
dagtilbud er målrettet, er der 
kommunal anvisningspligt for 
børn over 26 uger og frem til 
skolestart.  

Forældres ret til tilskud 
følger retten til en plads i 
øvrige dagtilbud, dermed 
over 26 uger. Frem til 
skolestart 

Kommunal anvisningspligt 
for alle børn over 26 uger. 
Frem til barnet fylder 3 
år.  

Forældres ret til tilskud følger 
retten til en plads i øvrige 
dagtilbud, dermed over 26 
uger. Frem til barnet fylder 3 
år.  

Anvisningsret til 
pladser 

Kommunen. Privatinstitutionen Kommunen Den private passer  

Tilskud  Kommunalbestyrelsens 
tilskud til en plads i 
daginstitution skal mindst 
udgøre 75 pct. af de 
budgetterede 
bruttodriftsudgifter pr. barn i 
en daginstitution eksklusiv 
udgifter til et sundt 
frokostmåltid ved driften af 
den enkelte daginstitution 
eller af de budgetterede 
gennemsnitlige 
bruttodriftsudgifter pr. barn 
ved driften af daginstitutioner 
af samme type i kommunen. 

Kommunalbestyrelsens 
tilskud skal udgøre mindst 
75 pct. Tilskuddet beregnes 
på grundlag af de 
budgetterede 
bruttodriftsudgifter for den 
enkelte daginstitution eller 
på grundlag af de 
gennemsnitlige 
budgetterede 
bruttoudgifter for 
daginstitutioner af samme 
type i kommunen. Det 
tilskud, som 
privatinstitutionen 
modtager fra 
kommunalbestyrelsen pr. 
barn optaget i 
privatinstitutionen, er 
fastsat ud fra objektive 
kriterier og udgøres af 
summen af driftstilskud, 
bygningstilskud og 
administrationstil 

Kommunalbestyrelsens 
tilskud skal udgøre mindst 
75 pct. Tilskuddet og 
forældrenes egenbetaling 
beregnes på grundlag for 
de gennemsnitlige 
budgetterede 
bruttoudgifter for den 
kommunale dagpleje.  

Kommunalbestyrelsen skal give 
forældre med børn i alderen 26 
uger et økonomisk tilskud til 
privat pasning i stedet for at 
benytte en plads i et dagtilbud. 
Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte, at der kun gives et 
tilskud til privat pasning til 
forældre med børn i en 
bestemt del af aldersgruppen. 
I Halsnæs til barnet fylder 3 år.  
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Forældrenes 
egenbetaling 

Loft på 25 pct. af de 
budgetterede 
bruttodriftsudgifter. 

Intet loft over 
forældrebetaling. 

Loft på 25 pct. af de 
budgetterede 
bruttodriftsudgifter 

Forældre kan søge om tilskud 
til brug for pasning i en privat 
pasningsordning. Tilskuddet 
udbetales til forældrene. 
Tilskuddet skal udgøre mindst 
75 pct. af den billigste 
budgetterede nettodriftsudgift 
pr. plads.Tilskuddet kan dog 
højst udgøre 75 pct. af 
forældrenes dokumenterede 
udgifter til den private 
pasningsordning.  

Forældrebetalt 
frokostmåltid  

Ja. 
Forældrebestyrelsen/forældr
ene i enheden kan mindst 
hvert andet år og højest en 
gang om året beslutte at 
fravælge det kommunale 
frokostmåltid. 

Ja.  
Forældrene kan mindst 
hvert andet år og højest en 
gang om året beslutte at 
fravælge det 
forældrebetalte 
frokostmåltid. 

Nej.  
Kosten indgår som en del 
af dagplejeydelsen. 

Nej.  
Kosten indgår som en del af 
pasnings-ydelsen, med mindre 
andet fremgår af 
pasningsaftalen.  

Forældreindflydelse Forældrebestyrelse med et 
flertal af valgte forældre, jf. 
dog § 24 a i lov om 
folkeskolen. I kommunale, 
selvejende og udliciterede 
dagnstitutioner, som består af 
flere enheder, skal en 
forældre for hver enkelt 
enhed have adgang til at være 
repræsenteret i 
forældrebestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen skal 
i forbindelse med 
godkendelse efter § 20 
påse, at forældrene sikres 
en indflydelse svarende til 
forældreindflydelsen i 
selvejende daginstitutioner 

Forældrebestyrelse med 
et flertal af valgte 
forældre. 

Indflydelsen bygger på aftale 
mellem forældre og den private 
passer, hvori 
forældreindflydelse indgår 

Pædagogiske 
læreplaner 

Ja Ja  Ja Nej – ikke et krav. Der skal 
arbejdes med dagtilbudslovens 
formålsbestemmelse om trivsel, 
udvikling, læring og dannelse.  
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Sprogvurdering.  Ja. Alle børn, skal efter 
dagtilbudslovens 
bestemmelse, sprogvurderes 
ved 3 års alderen. 
Kommunalbestyrelsen er 
forpligtet til at gennemføre 
sprogvurderingen. 

Ja. Alle børn, skal efter 
dagtilbudslovens 
bestemmelse, 
sprogvurderes ved 3 års 
alderen. 
Kommunalbestyrelsen er 
forpligtet til at gennemføre 
sprogvurderingen. 

Nej. Barnet sprogvurderes 
når det overgår til 
børnehave som 3 årig.  

Nej. Barnet sprogvurderes når 
det overgår til børnehave som 3 
årig.  

Indhentelse af 
børneattester 

Ja Ja  Ja  Ja  

Kommunalt tilsyn Ja  Ja  Ja  Ja  
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