
 
 

 

 

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter 
dagtilbudslovens §20 

 
Lovgivning: 
Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger på 

børneområdet. 
  
I lighed med kommunale dagtilbud drives privatinstitutioner efter lov om social 

service og skal således overholde formålsbestemmelsen for dagtilbud  jf. 
Dagtilbudsloven § 7. 

  
Privatinstitutioner skal udarbejde læreplaner i henhold til dagtilbudslovens § 8. 
  

Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og 
offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgerne i 

relation til den opgave, der udføres for kommunen. jf. lov om retssikkerhed § 
43, stk.2. 

  
Det skal i ansøgningen til Vesthimmerlands Kommune fremgå, hvorledes den 
private institution lever op til formålsbestemmelsen for dagtilbud 

(dagtilbudslovens § 7) ligesom det skal dokumenteres, hvorledes den private 
institution lever op til bestemmelsen om pædagogiske 

læreplaner (dagtilbudslovens § 8). 
  
Ministeriets bemærkninger til § 20: 

”Kommunen skal sikre kvaliteten i Privatinstitutionen samt sikre, at forældrene 
får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. 

Kommunen skal stille samme krav til en privatinstitution, som den stiller til egne 
institutioner. Netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes 
udgiftsniveau sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som 

kommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud”. 
  

Fysiske rammer: 
Kommunens godkendelse af bygninger sker efter de til enhver tid gældende 
regler. 

(Byggelovgivningens krav findes bl.a. i bygge- og boligstyrelsens reglement 
1995). Legepladsen skal leve op til standarder i DS/EN 1176. 

Hvilket vil sige at legepladsens sikkerhed skal kunne dokumenteres.  
Der skal i ansøgningen til Vesthimmerlands Kommune fremgå på hvilken 
adresse, der ønskes godkendelse til drift af privatinstitution og 

hvorledes institutionen mener at kunne leve op til kravene til fysiske rammer. 
  

 



 
 

 

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter 
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Optagelse af børn: 

Privatinstitutioner har kompetence til at optage børn i aldersgrupperne  0-2 år og 
fra 3 år til skolestart. 

  
En privatinstitution er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning. 
Institutionen fører sin egen venteliste og fastsætter regler for optagelse. 

  
Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse og følge almindelige rets 

grundsætninger,  såsom lighedsgrundsætninger, diskriminationsforhold og 
lignende. 
  

Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles praksis, der formelt eller 
reelt udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen. 

  
Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med specielle behov. 
Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan 

indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har 
tilstrækkelig kompetence til at varetageopgaven. 

  
Det skal i ansøgningen til Vesthimmerlands Kommune fremgå af vedtægterne, 
hvilke optagelsesregler der er i den private institution. 

  
Personale og uddannelse: 

Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau på dagtilbudsområdet er bl.a. 
afspejlet i personaleressourcer i form af normering, personalesammensætning 
m.m. Kommunen stiller samme krav til privatinstitutioner som til kommunens 

egne institutioner. 
  

Det forudsættes, at privatinstitutionens ledelse har en pædagogisk uddannelse. 
  
Der er ligeledes en forventning om, at personalet generelt har et ønske og vilje 

til efter- og videreuddannelse, herunder at der afsættes de fornødne økonomiske 
ressourcer til at sikre denne udvikling. 

  
I tilknytning til ansættelse af personale (inkl. evt. frivillige medarbejdere og 
studerende) skal Privatinstitutionen indhente børneattest jfr. Bekendtgørelse nr. 

658 af 29. juni 2005. 
 

Tavshedspligt/underretningspligt: 
Personale i privatinstitutioner har tavshedspligt i lighed med personale i 

kommunens institutioner. 
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Personalet i privatinstitutioner har skærpet underretningspligt i fald man får 

kendskab til forhold, der giver anledning til bekymring.(Servicelovens §153) 
  

Sprogstimulering: 
Privatinstitutionen skal følge kommunens retningslinjer for sprogstimulering og 
sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af 

tosprogede småbørn. (Folkeskoleloven § 4a) 
  

Særlig støtte til børn: 
Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde 
med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de 

nødvendige tiltag overfor disse børn. Privatinstitutionen skal i samarbejde med 
forældrene tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af 

behovet for støtte til børn med særlige behov. Såfremt tilbuddet i institutionen 
ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden 
institution. 

  
Støtteressourcer: 

Støttetimer til børn med særlige behov visiteres og finansieres af kommunen. 
Hvis der er bevilget støtte, er Privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at 
barnet får den bevilgede støtte. 

  
Tværfagligt samarbejde: 

Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i det tværfaglige samarbejde 
omkring børn med særlige behov i Vesthimmerlands Kommune. 
  

Sundhed: 
Privatinstitutioner skal leve op til gældende krav og retningslinjer vedr. 

forebyggende sundhedsordninger. 
  
Rygning: 

Hvis Privatinstitutionen tillader, at personale ryger i arbejdstiden, skal 
institutionen fastsætte regler, der sikre, at der ikke ryges 

i områder, hvor børn færdes. 
  
Elever/praktikpladser: 

Privatinstitutioner skal stille praktikpladser til rådighed for pædagogstuderende. 
  

Arbejdsmiljø: 
Privatinstitutioner skal efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af 

arbejdspladsvurderinger  (APV). 
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Forsikring: 

Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for private 
institutioner. 

 
  
 

Vedtægter: 
Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter, som skal forelægges 

Vesthimmerlands Kommune dels ved godkendelse af institutionen og 
dels ved ændringer  i vedtægterne.  
  

Af vedtægterne skal fremgå optagelsesregler, opsigelsesvarsel, 
bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med institutionen, 

åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. 
Af vedtægterne skal det endvidere fremgå, at Privatinstitutionen hvert år 
indsender sit  budget og regnskab til Vesthimmerlands Kommune til orientering. 

Der skal i ansøgningen til Vesthimmerlands Kommune vedlægges vedtægter for 
den private institution. 

  
Tilsyn: 
Vesthimmerlands Kommune fører tilsyn med Privatinstitutionen efter de til 

enhver tid gældende regler om tilsyn med dagtilbud og kan trække 
godkendelsen tilbage, hvis Privatinstitutionen ikke lever op til de betingelser, 

som lå til grund for godkendelsen. 
  
Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med Vesthimmerlands 

Kommune, bl.a. i forhold til det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale 
tilsyn skal foregå frit og uhindret. Kommunen kan her kræve at se den 

dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet. 
Leverandøren har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i 
godkendelsesgrundlaget. 

  
Privatinstitutionen skal forelægge en personaleliste med dokumentation for 

uddannelse. 
  
Vesthimmerlands  Kommune skal ved godkendelse af Privatinstitutionen påse, at 

forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende 
institutioner, jf. dagtilbudslovens § 14, stk. 3. 

  
Leverancesikkerhed: 

Der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i en måned i de 
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situationer, hvor Vesthimmerlands Kommune skal overtage pasningsforpligtelsen 
for de børn, der har været optaget i Privatinstitutionen. 

  
Depositum: 

For ansøgning om godkendelse opkræver Vesthimmerlands Kommune et 
depositum på  kr. 30.000.  
Beløbet tilbagebetales når Vesthimmerlands Kommune har truffet afgørelse. 

  
 

 
Økonomisk sikkerhedsstillelse: 
Vesthimmerlands Kommune stiller krav om leverancesikkerhed og kræver en 

bankgaranti svarende til 1 mdr. drift af en gennemsnitlig institution i 
Vesthimmerlands Kommune af samme størrelse som Privatinstitutionen. 

  
Tilskud: 
Der ydes et driftstilskud pr. barn. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige 

budgetterede nettodriftsudgifter kommunen har pr. barn i et alderssvarende 
dagtilbud. 

  
Der ydes et administrationsbidrag pr. barn svarende til 2,1 % af de 
gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende 

kommunalt dagtilbud. 
  

Der ydes et bygningstilskud pr. barn svarende til 4,1 % af de gennemsnitlige 
budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i alderen 0 – 2 år og 3,2 % af de 
gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i alderen 3 – 6 år. 

  
I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. 

Vesthimmerlands Kommune nedsætter derfor driftstilskuddet i forhold til 
deltidspladser eller begrænset åbningstid . 
  

For alle tilskud gælder, at de ydes fra det tidspunkt, barnet er berettiget til en 
plads i et kommunalt dagtilbud. 

  
Et barn, der bliver optaget i en privatinstitution, har ret til at få driftstilskuddet 
med fra sin opholdskommune. 

  
Forældrebetaling: 

Forældrebetalingen fastsættes og opkræves af Privatinstitutionen og er ikke 
bundet af de betalingsregler, der gælder for Vesthimmerlands Kommunes 

dagtilbud. Der er ingen loft over forældrenes andel, idet det er et valg, 
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forældrene foretager ved optagelsen. 
  

Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter regler, der bygger på 
principperne for tilskud vedr. kommunale dagtilbud. 

  
Misligholdelse: 
Ved misligholdelse af ovenstående vilkår for drift af privatinstitution, bortfalder 

Vesthimmerlands Kommunens tilskud og der vil kunne rejses krav om 
erstatning. 

  
Klageadgang: 
Klage over fastsættelse af Vesthimmerlands Kommunes godkendelseskriterier 

kan - afhængig af klagens art – påklages til Byrådet eller Konkurrencestyrelsen. 
  

 
Vesthimmerlands Kommunes afgørelse vedr. godkendelse af en privat leverandør 
som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale 

tilsyn. 
  

 


