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Retningslinjer for sikkerhed, hygiejne og sundhed i private 
pasningsordninger i Brønderslev Kommune 
I Brønderslev Kommune lægges der de samme hygiejne- og sikkerhedsmæssige 
retningslinjer til grund for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger, 
som er gældende for den kommunale dagpleje. 

Følgende retningslinjer kan ikke anvendes som en udtømmende eller ufravigelig 
liste, og der laves altid en konkret vurdering foretaget af tilsynskonsulent(er). Ved 
eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. sikkerhed, hygiejne eller sundhed bedes private 
børnepassere kontakte Team Kvalitet og Tilsyn i Brønderslev Kommune mhp. 
afklaring og vejledning. De sikkerhedsmæssige retningslinjer skal godkendes ud 
fra hensynet om, at sikre barnet der passes, tryghed, trivsel og udvikling og sikre 
en forsvarlig pasning (jf. Vejledning om Dagtilbud). 

Sikkerhed indendørs  

Farlige materialer 

Opvasketabs, rengøringsmidler/artikler, spidse og skarpe 
genstande, plastposer, vaskemidler, giftstoffer, 
køkkenmaskiner, elektriske køkkenapparater, 
robotstøvsuger, medicin, vitaminpiller m.v. skal opbevares 
så de er helt utilgængelige for børnene. 

Brændeovn Hvis denne står i et rum, som børnene har adgang til, skal 
der monteres sikkert og godkendt gitter. 

Trapper Hvis der er trapper/skakter i rum, hvor børnene opholder 
sig, skal disse afskærmes og sikres med trappegitter. 

Radiatorer Ældre støbejernsradiatorer skal afskærmes med 
radiatorskjuler(e). 

Elinstallationer 

Der må ikke forefindes løse elinstallationer i rum hvor 
børnene opholder sig. Lange, løse ledninger skal fjernes 
eller sikres. Hvis der er ældre elinstallationer 
(stikkontakter m.v.) som ikke er børnesikrede skal disse 
sikres/afskærmes, så børnene ikke kan få stød. 

Persiennesnore 

Snore i persienner skal afkortes, hænges op eller 
fastgøres (med mindre, at de er lavet med en 
børnesikring, som gør, at de springer automatisk ved et 
træk), for at undgå kvælningsfare. 

Skabe/reoler Skabe/reoler skal fastgøres til væg, så de ikke kan vælte. 
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Sikkerhed indendørs  

Glas Møbler/inventar i glas skal sikres, så børnene ikke kan 
komme til skade. 

Spejle Spejle i børnehøjde bør være brudsikre. 

Vinduer/døre Nedsænkede kældervinduer skal afskærmes. Vinduer i 
højden skal børnesikres. 

 

Sikkerhed 
legeredskaber 
udendørs 

 

Gynger (som ikke 
kræver faldunderlag) 

1. Omdrejningspunktet i gyngeophænget må højst 
være 160 cm over græsplænen. 

2. Ved bildæk skal der mindst være 40 cm frihøjde 
mellem sædets underside og græsplænen når 
gyngen hænger stille 

3. Frihøjden skal, ved andre gynger, være mindst 35 
cm 

4. Græsplænen må ikke være for hård 
5. Græsplænen skal udfylde hele bredden mellem 

gyngebenene, og strække sig mindst 334 cm foran 
og 334 cm bagved linjen midt under overliggeren 

6. Der må ikke befinde sig nogen genstande på 
græsplænen i området, som nævnt i punkt 5 

 

Er der gynger, som kun benyttes af egne børn kan sæder 
enten fjernes eller gyngerne kan snos op i åbningstiden. 

Gynger (som kræver 
bl.a. faldunderlag) 

Hvis omdrejningspunktet i gyngeophænget/overbjælke er 
højere end 160 cm kræves der særlig godkendelse af 
Team Kvalitet og Tilsyn. Der er særlige krav til bredde på 
stødområde, udstrækning uden forhindringer, svinghøjde 
samt faldunderlag. 

Sandkasse 

Sandkassen skal overdækkes når den ikke er i brug med 
f.eks. presenning, trådnet, trailerelastik, låg eller lignende 
pga. risiko for dyreekskrementer. 

Sandkassesandet bør udskiftes hvert andet år. 
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Sikkerhed 
legeredskaber 
udendørs 

 

Legehus 

Vinduer må ikke være af rigtigt glas og bør ikke kunne 
åbnes. Vinduer skal være i f.eks. plexiglas eller andet 
brudsikkert materiale. Vær opmærksom på klemfælder, og 
sæt eventuelt en krog på døren, så børnene ikke kan få 
fingrene i klemme. 

Undgå spidse hjørner og kanter i børnehøjde. 

Rutsjebane 

Det anbefales kun at anvende plastikrutsjebaner. Ved 
permanente rutsjebaner, f.eks. fra gyngestativ/legetårn er 
der specifikke regler til bl.a. faldunderlag. Se regler for 
legetårn. 

Legetårn 

Hvis legetårn/plateau er under 60 cm skal der ikke være 
faldunderlag. Der må dog ikke etableres legetårn/plateau 
på fliser/sten. Ved faldhøjde på op til 1 meter kan blødt 
græs godkendes som faldunderlag. Ved faldhøjder på 
over 1 meter skal der etableres rigeligt faldunderlag med 
en dybde på minimum 30 cm.  

Hvis legetårnet er mellem 1 og 1,5 meter højt, skal 
faldunderlaget være 1,5 meter rundt om legetårnet.  

Hvis legetårnet er mellem 1,5 og 2 meter højt, skal 
faldunderlaget være 2 meter rundt om legetårnet. 
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Sikkerhed 
legeredskaber 
udendørs 

 

Trampolin 

Det anbefales til enhver tid, at børn under 6 år ikke hopper 
på trampolin. 

Trampoliner skal være afskærmet med sikkerhedsnet som 
er godkendt til formålet, som skal sikre at børnene ikke 
uhindret kan bruge trampolinen. 

Er trampolinen ikke nedgravet, skal den afskærmes, så 
børnene ikke kan kravle ind under trampolinen. 

Trampolinen skal efterses inden brug. Sørg for at skruer 
og kantpude er sikkert monteret. Tjek at samlinger og ben 
sidder ordentligt fast. Rustne fjedre skal skiftes og der må 
ikke være huller eller revner i dugen. Sikkerhedsnet skal 
være intakt. 

Hvis trampolinen er nedgravet, må der ikke være 
klemfælder omkring kanten mellem græs og trampolin. 
Den skal afskærmes, så børnene ikke kan falde ned 
under trampolinen. 

Hængekøjer 

Højden over jorden/gulvet må max være 60 cm., når man 
måler midt på, hvor barnets vægt er. Stoffet, som barnet 
ligger på, skal være tætvævet, ikke flettet. Stoffet skal 
have et stykke træ eller lignende på tværs i hver ende, 
som holder hængekøjen udspilet. Fra træstykket til 
ophænget må kun være 2 kraftige snore, som sidder i 
hver sin ende af træstykket. Hvis der er flere og tyndere 
snore, er der større risiko for kvælning.  

Ophænget skal være konstrueret, så hængekøjen kan 
rotere frit, uden at snorene strammes. 

 



  

6 

Hegn, hæk og planter  

Hegn 

Hele haven eller dele af den, hvor børnene opholder sig, 
skal være indhegnet efter gældende regler. Der er 
følgende krav til hegn: 

1. På låger skal der være forsvarlige låse, så børnene 
ikke kan forlade haven 

2. Hegnet skal være minimum 60-80 cm. Ligger 
haven ud til vej skal hækken være minimum 80 cm. 

3. Opsættes der trådhegn, skal det være stabilt og 
med max 1,5 meters afstand mellem stolper og 
eventuelt med toplægte.  

Opsættes der træhegn, skal afstanden mellem lodrette 
lægter være mindre end 8,9 cm så børnene ikke kan 
komme til at sidde fast med hovedet. 

Hegn må ikke være skagenshegn eller lignende hegn 
(hvor der er spidser som stikker højere op end det 
resterende hegn) pga. kvælningsfare. 

Hæk 

Hvis haven er omkranset af en hæk, som er tæt fra bund 
til top, kan hegn i nogle tilfælde undlades. Hvis hækken 
ikke er tæt/høj nok opsættes der trådhegn i minimum 60-
80 centimeters højde. 

Planter Børnene må ikke have adgang til giftige planter. 

 

Vand  

Havebassiner/sø m.v. 

Forbudt. Der kan gives dispensation i områder som er helt 
afskåret fra hvor børnene opholder sig.  

Der skal opsættes hegn. Retningslinjer herfor fremgår 
længere nede. 

Pool, svømme- og 
soppebassin 

Forbudt. Der kan gives dispensation i områder som er helt 
afskåret fra hvor børnene opholder sig.  

Der skal opsættes hegn. Retningslinjer herfor fremgår 
længere nede. 

Springvand Skal være forsvarligt sikret og godkendt af Tilsynet. 
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Vand  

Regnvandstønder 

Skal have solidt og tungt låg, som ikke kan fjernes af et 
barn. Vær opmærksom på at taphane ikke må kunne 
betjenes af børnene, da vandet i en regnvandstønde er 
bakteriefyldt. Vær også opmærksom på ikke at vande 
jordbær, salat og andre bladgrøntsager, som spises rå, 
med regnvand. 

Vand generelt 

Leg med vand kan give gode oplevelser, men små børn 
kan ikke bedømme risikoen ved vanddybden i bassiner, 
springvand og lignende. Leg med vand må derfor kun 
foregå i vaskefade, små spande eller med haveslange og 
altid kun under opsyn. 

Hegn om vand 

Et hegn er den bedste sikkerhedsforanstaltning, hvis du 
har vandbassin i haven hvad enten det drejer sig om en 
havedam eller pool. For at hegnet skal være en reel 
sikkerhedsforanstaltning, skal det have en vis højde, og 
leve op til nogle krav, så børn ikke kan kravle over. 

 

Vand i terrænniveau samt vandbassiner over 
terrænniveau med sider under 1,2 meter skal indhegnes 
med et fritstående hegn på minimum 1,2 meters højde. 
Hegnet skal være konstrueret sådan, at det ikke er muligt 
at klatre over eller under det. Åbninger eller huller i hegnet 
må ikke være bredere end 10 cm. Alle indgange skal 
aflåses med særlig låseanordning, og låseanordning skal 
være placeret i mindst 1,5 meters højde evt. højere oppe 
end resten af hegnet fx MagnaLatch. Børn må ikke kunne 
nå låseanordningen ved at klatre op ad lågen. Alle 
indgange skal være selvlukkende, så lågen altid lukker af 
sig selv. Lågen skal åbne udad, væk fra bassinet. Det må 
ikke være muligt at holde lågen permanent åben med 
dørstop, snore eller andet. Fjern altid legetøj fra 
vandbassinet, når bassinet ikke længere er under 
overvågning, for at undgå at friste børn til at komme ind 
bag indhegningen. 

 

Sikkerhed udendørs  

Trapper Udvendige trappenedgange skal forsvarligt afskærmes. 
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Sikkerhed udendørs  

Kælderskakter Kælderskakter skal forsvarligt afskærmes. Nedsænkede 
kældervinduer skal afskærmes. 

Robotplæneklipper Robotplæneklipper må som hovedregel ikke køre i 
åbningstiden og skal holdes separat fra børnene. 

Drivhus Drivhuse med glasruder skal afskærmes (f.eks. med 
fritstående hegn). 

Grill 
Grill skal kunne afskærmes når man er færdig med 
aktiviteten, så der ikke er risiko for, at børnene kommer i 
nærheden af den varme grill. 

Bålplads 
Bålsted skal kunne afskærmes eller slukkes helt, når man 
er færdig med aktiviteten, så der ikke er risiko for, at man 
kommer i nærheden af gløderne. 

Haveredskaber Børnene bør ikke have adgang til haveredskaber. 

Olielamper Børnene må ikke have adgang til olielamper. 

 

Hygiejne og sundhed  

Retningslinjer Privat passer bør følge anvisninger i Sundhedsstyrelsens 
”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”. 

Rengøring og 
udluftning 

Der skal være opmærksomhed på almen hygiejne, 
udluftning og rengøring i pasningsordningen for at 
mindske risiko for bl.a. smittespredning. 

Madlavning/håndtering 
af fødevarer 

Både børn og voksne vasker hænder før madlavning og 
ved håndtering af fødevarer. 
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Hygiejne og sundhed  

Håndvask (både børn 
og voksne) 

- Før og efter spisning 
- Efter barnets næse er blevet tørret eller efter egen 

næsepudsning 
- Efter host/nys i hånd 
- Efter toiletbesøg 
- Efter hjælp til toiletbesøg/bleskift 
- Efter brug af handsker 
- Efter håndtering af affald 
- Efter udendørs leg og efter berøring af jord, sand, 

dyr m.v. 
- Efter håndtering af snavset tøj 

Puslemadras 

- Dækkes med engangsklæde/håndklæde/stofble til 
hvert barn 

- Beklædes med materiale der efter hvert bleskift 
(afføring) rengøres med vand og sæbe eller sprit 

Potte(r) 
Potte afvaskes med sæbe/spritblanding efter brug eller 
alternativt kan en plastikpose trækkes over potten før 
barnet anvender den. 

Røgfrie miljøer 
Der må ikke ryges indendørs i pasningsordningens 
åbningstid. Legeværelse og de rum, som børnene 
opholder sig i holdes røgfri hele døgnet. 

Kulde og varme 
Børn i solen skal beskyttes med solcreme. Helt små børn 
bør være i skyggen (parasol eller overdækket). Børn bør 
have solhat på i solen. 

 

Søvn  

Regnslag 

Forbudt. Regnslag må ikke anvendes under børnenes 
søvn i barnevogn/krybbe. 

Ved brug af regnslag er der risiko for at selv et meget lille 
barn kan trække regnslaget ind i kalechen, hvilket øger 
risiko for kvælning. Der er ved brug af regnslag risiko for 
manglende ilttilførsel.  

Regnslag må kun anvendes: 

- Når barnevognen er i fart. 
- Ved beskyttelse af vognen, uden børn i vognen. 
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Søvn  

Opsyn Privat børnepasser er forpligtet til at overvåge børn under 
søvn i barnevogne/på madrasser. 

Soveseler 
Alle børn skal ligge i sele i barnevognen. Alle seler skal 
være varefaktagodkendte. Kan børn ikke sove i sele, må 
barnet sove indendørs på madras. 

Sundhed og 
sikkerhed 

Der skal være plads til at børnene kan sove et sikkert sted 
(både udendørs og indendørs). Udendørs skal børnene 
kunne sove i læ for sol, blæst og regn. Barnevogne skal 
opbevares tørt og forsvarligt, så de ikke udgør en 
sundhedsmæssig risiko (ved bl.a. svamp eller lignende). 

Kulde og varme 

Kulde: 

Børn under 1 år er særligt udsat for kuldepåvirkninger. 
Børn må ikke sove ude, når temperaturen på sovestedet 
er under -10 grader. Sovestedet skal altid vurderes at 
være i læ for blæst, regn, sne og rim nedfald. Børnene 
skal altid vurderes til at være sundt og raskt nok til at sove 
ude.  

 

Varme: 

Et barn som har det for varmt, når det sover, har større 
risiko for vuggedød. Barnet skal være varmt men aldrig 
svedigt. Barnet skal kunne komme af med sin egen 
varme. 

 

Dyr  

Dyr i 
pasningsordningen 

I åbningstiden holdes de godkendte lege- og opholdsrum 
fri for dyr.  

Mad/vandskåle Må ikke være tilgængelige for børnene. 

Efterladenskaber Skal fjernes på områder, hvor børnene har adgang til 
både indendørs og udendørs. 

Kattebakker Må ikke være tilgængelige for børnene. 
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Dyr  

Hygiejne Der skal være fokus på hygiejne og rengøring. 

 

Brand  

Røgalarmer Der skal være funktionsdygtige røgalarmer i de rum, hvor 
børnene opholder sig. 

Soveskur/soverum Der skal være funktionsdygtige røgalarmer i 
rum/skure/bygninger, hvor børnene sover. 

Udgange For at skabe flugtveje ved fx brand holdes 
vinduer/udgange og flugtveje fri. 
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