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Indledning 
 
Som godkendt privat pasningsordning er der såvel faglige, praktiske som rammemæssige krav, som du 
skal kende til og helt naturligt kan der dukke spørgsmål op af forskellig karakter. 

 
I informationspjecen her, finder du en kort beskrivelse af relevante områder ligesom der er svaret på 
ofte stillede spørgsmål.   
 
Alle informationer er med udgangspunkt i gældende lovgivning, Sundhedsstyrelsen anbefalinger samt 
regler for sikkerhed på legepladser. 
 
 
 

Hvor henter jeg viden 
  Som privat pasningsordning er du selvstændig erhvervsdrivende. Du har selv pligt til at holde dig 
opdateret omkring gældende lovgivning, anbefalinger fra diverse styrelser og kommunale krav og 
retningslinjer der er gældende på området samt være opmærksom på når der sker ændringer, der 
kræver justering af din praksis. Det kan endvidere være en god idé at holde sig fagligt opdateret ved 

deltagelse i kurser, temamøder, opsøge litteratur mv., så du hele tiden kan leve op til gældende krav 
på området. 
  

Børn & Dagtilbud afholder ved vurderet behov informationsmøde for private pasningsordninger, og ved 

vurderet behov sendes der informationsbrev. 

 

Der findes megen god litteratur om læring, læringsmiljø, pædagogisk praksis, børns udvikling m.m. 

Det er derfor en god ide løbende at holde sig ajour via litteratur. 

 

Derudover er der bl.a. god viden og information at hente her: 

• Hygiejne i Daginstitutioner:  

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx  

• Danmarks evalueringsinstitut:  

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern  

• Datatilsynet:  

https://www.datatilsynet.dk/  

• Dagtilbudsloven:  

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/formaal-love-og-regler/  

• Legeplads sikkerhed:  

https://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-

produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler  

• Kurser og viden: 

https://www.emu.dk/ 

• https://www.eva.dk/  
 
 
 
 

 

Magtanvendelse  
Der gælder følgende overordnede principper: 

• Magtanvendelse er ikke tilladt 

• I særlige situationer kan magtanvendelse være tilladt ud fra reglerne om nødværge og nødret 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern
https://www.datatilsynet.dk/
http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/formaal-love-og-regler/
https://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
https://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
https://www.emu.dk/
https://www.eva.dk/
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• Konflikter skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets 

frivillige medvirken. 

• Magtanvendelse kan aldrig erstatte omsorg, pleje og pædagogisk bistand 

• Magtanvendelse kan aldrig anvendes som pædagogisk værktøj, heller ikke til at gennemføre 

en fastlagt eller aftalt handling. 

• Brug af magt, fordi det er til gruppens bedste er ikke lovlig. 

•  

 Læs endvidere Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet på   
 Børn & Dagtilbuds hjemmeside.  

 
 

Persondataforordning. 
Behandling af personoplysninger kan have mange former. Begrebet er så bredt defineret, at du som 
regel vil anses for at udføre en behandling, så snart du kommer i kontakt med personoplysninger om 
andre. 
 
Det er som udgangspunkt dig som dataansvarlig, som har ansvaret for, at en behandling af 
personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen – ofte kaldet GDPR. 
 
Som selvstændig erhvervsdrivende er det dit ansvar at sikre, du efterlever gældende regler.  

 
Du kan læse om gældende regler ift. Persondataforordningen her: 
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/  
 
 

Samtykkeerklæring 
Når du som privat pasningsordning f.eks. gerne vil 

• Køre med børn i bil eller på cykel  
• Fotografere eller filme et barn 
• Evt. benytte billeder på offentlige medier 
• Ved bekymring for et barn kontakte pædagogisk  Enhed mhp, vejledning i forhold til barnet 
• Videregive oplysninger om barnets trivsel og udvikling i forbindelse med overgang til 

børnehave el. lign. 
 

Så skal du have samtykke fra forældre hertil.  
 
Der er specifikke krav til indholdet i et samtykke, herunder en klar beskrivelse af: 

• Hvad der indhentes samtykke til  
• Formålet hermed 
• Gælder der særlige rammer herfor (f.eks. etiske rammer ved fotografering og brug af billeder) 
• Hvor længe samtykket gælder, med mindre samtykke tilbagekaldes 

• Ved involvering af andre parter skal det fremgå hvem evt. oplysninger videregives til 
• Forældre skal oplyses om at et givent samtykke til hver en tid kan tilbagekaldes 
• Forældre skal informeres om hvordan samtykket og de personfølsomme oplysninger 

opbevares, og hvornår og hvordan de bortskaffes  
 
Du kan læse mere herom på datatilsynets hjemmeside og Datatilsynets vejledning om samtykke: 
https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf  
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/
https://www.datatilsynet.dk/media/6562/samtykke.pdf
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Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud 
Efter Dagtilbudsloven stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, 
der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Efter Dagtilbudsloven har forældre pligt til at lade 
deres børn deltage i en sprogvurdering samt ved behov, efterfølgende sprogstimulering. Forældre der 
benytter Privat pasning vil derfor blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering og 
sprogvurderingen kan foregå i barnets hjem eller efter aftale, hos den private pasningsordning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivning til private pasningsordninger 
Personer der varetager privat pasning har mulighed for at kontakte kommunens konsulenter i Børn og 

Kultur, Team Kvalitet og tilsyn vedr. generelle spørgsmål ang. ordningen og ved behov for rådgivning 

og vejledning i forhold til pædagogisk praksis og børnenes trivsel og udvikling. Rådgivningen adskiller 

sig fra rådgivning ved Pædagogisk Enhed, ved at være af generel karakter, og ikke med henblik på 

specifikke bekymringer og tiltag i forhold til ét konkret barn. 

Børn med særlige behov 
Den private pasningsordning har pligt til at tale med forældre om trivsels og udviklingsmæssige 
udfordringer for barnet. Forældre har mulighed for at kontakte sundhedsplejen, egen læge eller 
Pædagogisk Enhed, Esbjerg Kommune vedr. bekymringen. Ønsker forældre ikke at medvirke i forhold 
til bekymringen, har den private pasningsordning underretningspligt til Kommunen jf. Serviceloven § 

153. 
Hvis den private pasningsordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter Dagtilbudsloven, skal 
kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet 
optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte. 
Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter Servicelovens regler, kan kommunen beslutte ikke at 
yde tilskud til privat pasning jf. Dagtilbudsloven. Den private pasningsordning har mulighed for at 
modtage rådgivning og vejledning ved konsulenter for Børn & Kultur, Team Kvalitet & Tilsyn. 
 

Åben rådgivning for forældre, Pædagogisk Enhed 

Den åbne rådgivning gælder i forhold til problematikker, med udgangspunkt i bekymring om barnets 

generelle udvikling. Derudover kan der i forbindelse med reaktioner på skilsmisse, dødsfald, alvorlig 

sygdom i familien, fysisk overgreb, mobning eller anden form for traumatisering ligeledes søges 

rådgivning hos Pædagogisk enhed tlf. 7616 1616. Rådgivningen kan være anonym og bliver ikke 

registreret. 

  

Rådgivningen kan søges hos:  

• Psykolog 

• Fysioterapeut 

• Specialpædagogisk konsulent 

• Læsekonsulent  

 

Det er såvel forældre som den private pasningsordning der kan rette henvendelse herom. Hvis det er 

den private pasningsordning, der retter henvendelse, skal der først indhentes samtykke hertil fra 

forældre. 
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Tavshedspligt  
Den private pasningsordning er i forhold til forældregruppen og andre omfattet af reglerne i 

Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke berettiget at 

videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit 

arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv.  

Vær opmærksom på, at såfremt du som privat pasningsordning bliver kontaktet af andre myndigheder 

end tilsynet, mhp. information om barnets trivsel, så skal der til den private pasningsordning fremvises 

et indhentet samtykke fra den rekvirerende myndighed. 

 

Underretningspligt 
Den private pasningsordning er omfattet af skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens § 153. Som 

udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og 

udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug 

for støtte. Forældre må ikke underrettes i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en 

eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning 

herom, kan der rettes henvendelse til konsulenterne for Børn & Kultur, Team kvalitet og tilsyn. 

 

Virksomhedspraktikanter og skolepraktikanter  
Du har mulighed for at tilbyde skole –eller virksomhedspraktik i din private pasningsordning. 
Kommunen skal godkende aftalen, inden den træder i kraft. Ligeledes skal praktikantens 
sagsbehandler eller uddannelsesinstitution godkende aftalen.   
Ved virksomhedspraktik skal praktikanten godkendes af kommunen ved en personlig samtale. Indgår 
praktikanten i pasningen af børn, stiller kommunen krav til praktikanten, som ved godkendelse af 
vikar/medarbejder. 

    
Krav til et praktikforløb 

• Beskrivelse af formålet med praktikken 
• Forældre til børn i pasningen skal orienteres om formål, indhold og varighed af praktikken 
• Praktikanten må aldrig være alene med børnene 
• Praktikanten skal have privat straffe –og børneattest uden forhold. Er der tale om skolepraktik 

skal der foreligge en private straffeattest uden forhold 

 
Ved virksomhedspraktik skal praktikanten derudover godkendes af Børn & Dagtilbud ved en personlig 
samtale. 
 
 

Sikkerhed og hygiejne 
 

Afbrænding af bål 
Generelt er der afbrændingsforbud hele året i Esbjerg Kommune, men du må f.eks. godt afbrænde 

mindre bål og Sct. Hans bål i henhold til vejledning for afbrænding for private borgere i Esbjerg 

Kommune.    

 

Barnevogne  
Barnevogne opbevares under tag og det er vigtigt, at madrassen tages ud af barnevognen hver dag, så 

kondens forhindres. Alle børn, der opholder sig i en barnevogn skal have en godkendt sele på, og der 

skal føres jævnlig kontrol, med barnets velbefindende og sikkerhed.  

 

 

 

 

http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fBorger%2fAffald%2c+energi%2c+milj%c3%b8%2fMilj%c3%b8%2fB%c3%a5l%2fafbraending_privat-borger_web.pdf
http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fBorger%2fAffald%2c+energi%2c+milj%c3%b8%2fMilj%c3%b8%2fB%c3%a5l%2fafbraending_privat-borger_web.pdf
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Barns tilskadekomst  

Er et barn kommet til skade, har den private pasningsordning altid ansvar for, at barnet straks får den 

nødvendige hjælp og bliver tilset af fagpersoner for eventuelle skader. Det forventes, at den private 

pasningsordning vurderer ud fra deres sunde fornuft samt viden fra førstehjælpskurser.  

Den privat pasningsordning har endvidere ansvar for at informere forældre om barnets tilskadekomst. 

Hvis ulykken/ uheldet er alvorligt, informeres Børn & Dagtilbudschefen.  

 

Bassiner, pools, vildmarksbassiner, springvand og lignende 
Af sikkerhedsmæssige årsager godkendes der ikke være faste vandanlæg –herunder også bassiner og 

pools. Ved vildmarks bade til privat brug, vil der ske individuel vurdering i forhold til godkendelse af 

sådanne. Der er her krav til en afsondret placering væk fra arealer, hvor børnene opholder sig og 

færdes, ligesom rammer for sikring, herunder indhegning og aflåsning indgår. Brug af og ophold ved 

sådanne anlæg kan alene ske uden for pasningsordningens åbningstid.  

Børn der skal sove 

Både i privat pasning og i daginstitutioner skal der anvendes seler, når børnene skal sove i barnevogn 

eller krybbe. Det er et krav at selerne er godkendte. Det er den private pasningsordning ansvar at 

sikre dette. Du kan læse mere om børn der skal sove her:  

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx  

 

Cykelhjelm 
Børn bør ikke bære cykelhjelm under leg, da disse er farlige i forbindelse med hovedklemsfælder, hvor 

barnet kan blive kvalt i hageremmen, hvis hjelmen sætter sig fast.  

 

Dyr  
Hunde, katte og andre husdyr m.m. skal have et særligt opholdssted og må ikke opholde sig sammen 

med børnene uden voksenopsyn. Det er nødvendigt med en særlig grundig rengøring indendørs, fordi 

forskellige efterladenskaber fra dyrene, herunder allergener, erfaringsmæssigt transporteres ind 

udefra. Særlig opmærksomhed vedr. dyre vand- og madskåle, kattebakker m.m.  

 

Hvis der i forbindelse med dyreholdet produceres fx mælk og æg som benyttes til børnene, skal der 

tages højde for fødevarelovgivningen, herunder en række krav og anbefalinger vedrørende opbevaring 

og tilberedning af fødevarer efter aftale med Fødevareregionen. 

 

I sandkassen kan der være ekskrementer fra dyr. Især efterladenskaber fra ræve, hunde og katte kan 

indeholde bakterier og sundhedsskadelige rundorme og bændelorme. Sandkasser, hvor børn opholder 

sig, bør derfor tildækkes når den ikke er i brug.  

    

Drivhuse 
Drivhusets placering skal overvejes i forhold til, hvor børnene er aktive og udfolder sig. Det kan være 

nødvendig at afskærme det nederste af drivhuset, hvis det placeres i eller tæt på børnenes 

legeområde, hvis der er fare for at børnene kan komme til skade.  

 

Forebyggelse af fastklemning  
Indretninger, ude og inde, skal være konstrueret sådan, at børn ikke risikerer fastklemning af hoved 

eller hals, når åbninger passeres, enten med fødderne eller hovedet først.  

 

For at undgå at et barns hoved kan sætte sig fast i lukkede åbninger og delvis lukkede åbninger, må 

åbninger der er dybere end 10 cm ikke være mellem 8,9 og 23 cm. Reglen gælder dog kun, hvis 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx
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faldhøjden er mere end 60 cm. V-formede åbninger, hvor spidsen peger nedad, og som kan fange en 

legemsdel, beklædningsdel eller en hættesnor, må ikke have elementer der mødes i en nedadgående 

retning i en vinkel på mindre end 60ᵒ. 

 

Andre åbninger er bl.a. forskydelige eller bevægelige åbninger. Det kan også dreje sig om tove, som 

ikke må overlappe hinanden, på en sådan måde, at der skabes åbninger, som er farlige.  

    

Vedr. fingerfælder må der ikke forekomme åbninger, hvor fingre kan komme i klemme, mens resten af 

kroppen er i bevægelse, eller fortsætter i en tvungen bevægelse som f.eks. under gyngning eller når 

barnet rutsjer.  

 

Flader beregnet til løb eller gang, må ikke have åbninger, hvor en fod eller et ben kan blive fanget.  

 

Førstehjælp 
Esbjerg Kommune anbefaler den private pasningsordning og tilknyttede vikarer at tage et 

førstehjælpskursus, for bl.a. at skabe tryghed for barnet og forældre. 

 

Fotografering og videooptagelse af børn  

Forældrene skal give skriftlig tilladelse til at billeder eller videooptagelser af deres barn bliver lagt på 

hjemmesiden, sociale medier (eks. Facebook) eller bliver offentliggjort i kommercielle sammenhænge 

(eks. foldere, bogmærker, banner, artikler). Fotografering og optagelse af video er omfattet 4 

forskellige love: Straffeloven, Persondataloven, Ophavsretsloven og Markedsføringsloven. 

 

Fotografering og videooptagelse ifm. tilsynsbesøg 

I forbindelse med tilsynsbesøg kan det være nødvendig, at tage billeder som dokumentation ift. 

anbefaling, påbud eller midlertidig lukning af den private pasningsordning. Dette er en del af 

aftalegrundlaget ved oprettelse af ordningen.  

 

Giftige planter 
Der må ikke forekomme giftige eller eksem- og allergifremkaldende planter i legeområdet. Den private 

pasningsordning har ansvar for at giftige planter er fjernet. Se: www.giftlinjen.dk Telefon 82 12 12 12  

 

Hygiejne, smitte og smitteoverførsel 

En god måde at holde sygdom fra hjemmet og undgå at smitte hinanden på, er en god håndhygiejne, 

daglig rengøring, oprydning, udluftning og håndtering af snavset tøj.  

 

Smitte kan overføres direkte fra en person til en anden eller ved, at man rører ved ting med smitstof 

på. Smitstof findes især i snot, afføring, urin, opkast, væske fra betændelse, blod og i inficeret mad fx 

salmonella i kylling.  

 

Det er især sygdomme som forkølelse, halsbetændelse, mange former for diarre, opkastning, 

børnesår, børneorm og øjenbetændelse, som børnene smittes med.   

Udendørs bleskift f.eks. i forbindelse med udflugter eller lignende skal foregå således at 

hygiejnemæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og etiske regler efterleves. 

 

 

 

 

 

 

http://www.giftlinjen.dk/
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Jord/sand/sphagnum/barkflis 
Jord, sand eller sphagnum der genanvendes eller anskaffes til ekstra påfyldelse må ikke indeholde 
affald eller giftstoffer, fx slagger, affald, byggeaffald, husholdningsaffald mm. Bark/træflis kan 
indeholde store mængder af støv og kan på samme måde som sand forurenes med dyreekskrementer 
samt kan nemt indeholde skimmelsvampe. Bark/træflis frarådes derfor i områder, hvor børn leger og 
f.eks. som faldunderlag for legeredskaber.   
 

Kørsel i bil eller på cykel 

I de tilfælde, hvor der skal køres med børn i egen bil eller på cykel, skal forældrene give skriftlig 

samtykke hertil. Børnene skal i bilen være placeret i godkendte autostole. På cykelture skal børnene 

have cykelhjelm på.  

 

Legepladsen – inspektion  

Der anbefales at foretage visuel inspektion af legepladsen inden børnene benytter den, mht. fejl og 

mangler, dyreekskrementer og farlige genstande.  

 

Motordrevne haveredskaber 
Pædagogiske aktiviteter omkring et vedligehold af udendørs arealer kan have mange gode formål. Det 

er dog en aktivitet som kræver særlig opmærksomhed i forhold til sikkerhed.  

Vi henstiller til, at børnene har min. en sikkerhedsafstand på min. 10 meter jf. BFA –    

Branchefællesskabets arbejdsmiljø ”På arbejde i grønne områder”, når der arbejdes med motordrevne 

haveredskaber. Ansvaret for sikkerhedsafstande er den private pasningsordnings. 

 

Pusleplads 

Puslepladsen skal indrettes, hvor der er adgang til rindende vand. Puslepladsen skal være nemt at 
rengøre og underlaget skal kunne udskiftes imellem bleskift. Det anbefales at anvende 
engangshandsker ved bleskift med afføring og  i perioder med smitsomme sygdomme. Puslemadrassen 
skal desinficeres mindst to gange dagligt og gerne efter hvert bleskift og altid ved synlig forurening. 
 
Når barnet er placeret på puslebordet, bør der af sikkerhedshensyn altid være en hånd på barnet. Alle 
remedier til brug ved bleskift skal være inden for rækkevidde. Puslepladsen bør endvidere være 
indrettet, så bleskift kan være en nærværende stund, ligesom puslepladsen rent etisk bør være 
placeret, så barnet ikke oplever sig udstillet.  
 

Rygning                                                                                                                                                                            
Der må ikke ryges tobak, e-væske eller lignende, nogen steder i den private pasningsordning i 

åbningstiden. I børnelokalet må der aldrig ryges. 

 

Rotter 
Ved mistanke om rotter skal du anmelde det til Esbjerg kommune. Spørgsmål til anmeldelse eller 

bekæmpelse af rotter kan du kontakte Din Forsyning på tlf.: 74 74 74 74. Udgifterne til bekæmpelsen 

er betalt over ejendomsskatten. 

 

 

Sand i sandkasser 
Sandkassen skal afdækkes. Sandet i sandkassen skiftes 

efter behov, det skal dog min. skiftes hvert 2. år. Hvor 

det ikke er muligt at afdække sandkassen, skal man 

være særligt opmærksom på, at sandet ikke bruges af 

dyr i området og sandet skiftes min. hvert år.  
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Soppebassin el. lignende  

Esbjerg Kommune anbefaler at pasningsordningen bruger sprinkler eller vand i vandkande med vand af 

drikkevandskvalitet. Esbjerg Kommune fraråder på det 

kraftigste brug af soppebassin.  

 

Ønsker pasningsordningen at bruge soppebassin er der flere 

hensyn der skal tages. Soppebassin skal være CE mærket, og 

må kun benyttes når den private pasningsordning konstant og 

uafbrudt er til stede ved bassinet. Bassinet må max. være 

100 cm i diameter og være fyldt op i 10-12 cm højde.   

 

Børnene skal altid have særlig opmærksomhed ved denne 

aktivitet og forlades bassinet skal det tømmes. Det er den enkelte private pasningsordning der til hver 

en tid er ansvarlig for børnenes sikkerhed. 

 

Stearinlys        
Stearinlys afgiver store mængder sodpartikler til inde luften, og det frarådes derfor som hovedregel at 

tænde stearinlys, når børnene er til stede. Anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, Hygiejne i 

daginstitutioner”. 

 

Seler i stole 
Brug af seler i stole bør i videst mulig omfang undgås. Det anbefales, om ændringer i rammer kan 

tilgodese barnet på anden vis, end brug af sele.  

I tilfælde hvor det ikke kan undgås, må der kun benyttes seler der er godkendt til formålet i den 

konkrete type af stol. Alle andre løsninger med seler til børn på stole, er der ikke lovhjemmel til.  

 

Trykimprægneret træ 

Ældre trykimprægneret træ kan indeholde de forbudte og giftige stoffer arsen og krom. Det er ikke 

tilladt at anvende jernbanesveller, telefonpæle og andre produkter, som er imprægneret med creosot 

og tjære. Godkendt trykimprægneret træ er forsynet med kvalitetskontrolmærket fra Nordisk 

Træbeskyttelses Råd – NTR. 

 

Trampoliner 
Benyttes trampolinen, skal der være sikkerhedsnet for oven og for neden og fjedrene skal være 

afdækket. Brug af trampoliner skal altid foregå under opsyn. 

Trampoliner i niveau og minitrampoliner med et springareal mindre end 1M2 og i niveau kan benyttes 

uden anden sikring end stødabsorberende underlag i.h.t. producentens anvisninger. 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger og postadresser 
 

Godkendelse og spørgsmål af pædagogiske karakter 
Alle henvendelser vedr. godkendelser og/eller spørgsmål af pædagogisk karakter skal ske til 
konsulenter for Børn & Kultur, Kvalitet & Tilsyn på tlf. 76 16 16 16. 
 

Postadresser 

Personfølsomt post. Alt post som indeholder personfølsomme oplysninger (navn, adresse, CPR 
nummer mv.) skal sendes til Esbjerg kommunes sikker digital post. Adressen findes nederst på Esbjerg 
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kommunes hjemmeside eller du kan følge linket her: http://www.esbjergkommune.dk/om-
kommunen/skriv-til-os.aspx    
 
Almindelige forespørgsler, eller beskeder til Børn & Dagtilbud, uden personfølsomme oplysninger 
kan mailes til: privatpasningsordning@esbjergkommune.dk    

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx
mailto:privatpasningsordning@esbjergkommune.dk

