Godkendelseskriterier
for
private leverandører
af dagtilbud
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Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter
dagtilbudsloven Kap. 3 § 19 stk. 5
Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning pr.
mail til: raadhus@mariagerfjord.dk
I ansøgningen skal den private leverandør dokumentere, hvordan institutionen vil leve op til
nedennævnte krav.
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1. Ansøgningsperiode
Driftsgaranti
For at opnå leverancesikkerhed stiller Mariagerfjord Kommune krav om sikkerhedsstillelse på
anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 3 måneders drift af en
gennemsnitlig institution, af samme størrelse som den private institution. Den stillede garanti skal
til enhver tid som minimum modsvare institutionens størrelse set i relation til børneantal og
børnealder. Beløbet beregnes og fastsættes af Mariagerfjord Kommune.

Vedtægter
Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne
skal bl.a. indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, åbningstid,
antal børn, privatinstitutionens formål, samt en eventuel fortrinsret. Der skal udpeges en ansvarlig
leder for privatinstitutionen.
Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge
virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.), samt
ibrugtagningstilladelse.
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2. Kriterier for godkendelse:
I henhold til dagtilbudslovens § 20 stk. 2 pkt. 1, skal privatinstitutioner opfylde kriterierne for
godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf.
I forhold til kriterier for ”styrket læreplan” har de private institutioner i lighed med de kommunale
2 år fra lovens vedtagelse, til implementering af ”styrket læreplan”, hvilket vil sige, at den skal
være fuldt implementeret 1. juli 2020.

De fysiske rammer
Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig
ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er
indmeldt i privatinstitutionen.
Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Der skal være et frit gulvareal på 3
m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn.
Der stilles krav om, at institutionen råder over et udendørsareal/en legeplads svarende til mindst
bygningens etageareal, alternativt 10 m2 pr. barn.
Legepladsen skal være godkendt efter gældende lovgivning og skal opfylde de krav der stilles i
DS/EN 1176-7 vejledning om Installation, vedligeholdelse og drift samt DS/EN 1177 1-6 og
1177.
Der skal søges om byggetilladelse til etablering af legeplads, jf. gældende regler.
For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer, se:
- ”Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner – om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø”,
Sundhedsstyrelsen.

De pædagogiske rammer
Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. finder ikke anvendelse
for privatinstitutioner, som er godkendt inden lovens ikrafttræden, med mindre privatinstitutionen
og kommunen aftaler det. For sådanne privatinstitutioner finder de hidtil gældende
godkendelseskriterier anvendelsen. Privatinstitutioner der er godkendt før d. 1. juli 2018, skal
senest ½ år fra lovens vedtagelse, meddele Mariagerfjord Kommune om de ønsker at anvende
styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre.

Formålet med dagtilbud og pædagogiske læreplaner
Den private leverandør der godkendes efter 1. juli 2018, skal leve op til formålsbestemmelser og
bestemmelsen om pædagogiske læreplaner mv. (jf. dagtilbudsloven kap. 2 ).
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et
børneperspektiv.
Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med
demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at
indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Hovedsproget i institutionen skal være dansk og institutionen skal understøtte danske
værdinormer.
Privatinstitutioner skal udarbejde læreplaner, som beskæftiger sig med seks obligatoriske
læringsmål for hvert af de seks læreplanstemaer:
1. Alsidig personlig udvikling,
2. Social udvikling,
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3. Kommunikation og sprog,
4. Krop, sanser og bevægelse,
5. Natur, udeliv og science,
6. Kultur, æstetik og fællesskab.
Det skal fremgå af læreplanen, hvordan det pædagogiske miljø understøtter børns brede læring,
herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af de 6
læreplanstemaer.
Det skal endvidere fremgå af læreplanen, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for
børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Kommunens pædagogiske kvalitetskrav
Arbejdet i alle dagtilbud i Mariagerfjord Kommune skal tage udgangspunkt i kommunens
værdigrundlag i Børne- Ungepolitikken;
 Livsduelighed og robusthed
 Fællesskaber og tryghed
 Voksne tager ansvar
 Sundhed.
Den private leverandør er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende politiske
beslutninger og kommunens politiker på området.

Personalesammensætning
Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen sikrer, at
institutionen kan overholde målene i dagtilbudsloven. Der skal være forsvarlighed i
pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være sådan, at personalet kan opfylde børnenes behov
for sikkerhed og tilsyn.
Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen
inden ansættelsesforholdet kan indgås.
Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder skal være pædagoguddannet eller have en anden
relevant pædagogisk uddannelse. Mariagerfjord Kommune vil kunne dispensere fra kravet om en
pædagoguddannelse på samme måde som der kan dispenseres for uddannelseskravet ved
ansættelse i kommunale daginstitutioner. Derudover skal der være pædagogisk uddannet
personale ansat i institutionen.
Den private leverandør er ligeledes pålagt en social klausul i forhold til at ansætte praktikanter,
elever og personer, som ellers har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og en
arbejdsklausul, der sikrer ordnede løn - og arbejdsforhold.
Institutionen skal sørge for passende vikardækning ved ferie og sygdom.

Støtteforanstaltninger
Privatinstitutioner skal være åbne for børn, der kræver en særlig indsats og de skal samarbejde
med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor
disse børn. Det er kommunen, som træffer beslutning om behovet for særlig støtte efter en konkret
vurdering. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt.
Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en
konkret beslutning til den enkelte institution. Ved tildeling af støtteressourcer til en
privatinstitution i en anden kommune end opholdskommunen, er det opholdskommunen, der
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træffer beslutning om behovet for støtte og opholdskommunen, der betaler udgifterne til
støttepædagog m.v.

Sprogstimulering
Privatinstitutioner skal leve op til reglerne om sprogvurderinger og sprogstimulering efter
dagtilbudsloven § 11

3. Deltidspladser:
Den private leverandør der tilbyder deltidspladser i forbindelse med barsel, skal fastsætte og
offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.

4. Økonomi
Økonomisk hæderlighed
Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed,
dvs. at den private leverandør eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling
af skat osv. og anvende tilskuddene fra Mariagerfjord Kommune til formålet.

Tilskud
Kommunen yder et tilskud til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen.
Tilskuddets størrelse fremgår af takstbladet på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
Tilskuddet består af 3 dele; driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud.

5. yderligere oplysninger
Lovgivningstekst dagilbudslov:
§ 27 stk. 3: Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i
institutionen
Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer
om ugen.
Der kan findes yderligere oplysninger på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, hvor der
er link til:
 Branchevejledning vedr. indretning af dagtilbud
 Vejledning om hygiejneforhold
 Lovkrav institutionstyper
 Ansøgningsskema
Derudover findes der yderligere lovkrav i Dagtilbudsloven Lov nr. 554 af 29.5.2018.
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