Krav til de fysiske rammer i private pasningsordninger
Roskilde Kommunes godkendelse af de fysiske rammer i private pasningsordninger sker ud fra hensynet om
at sikre, at de fysiske rammer er egnede til børnepasning.
Det er den private passer, der har ansvaret for sikkerheden og hygiejnen i hjemmet samt den private passer,
der har opsyn med børnene og har ansvaret for, at de passes under sikre og trygge rammer.
Krav til de fysiske rammer indendørs















De fysiske rammer skal indbyde og stimulere til leg og læring
Garderobefaciliteter skal indrettes, så børnene har mulighed for selv at deltage, og der skal være
mulighed for opbevaring af børnenes sko og overtøj
Puslefaciliteter skal indrettes i et rum med rindende vand, og børnene skal have mulighed for selv
at kravle op
Spisepladsen skal indrettes, så alle kan sidde om bordet
Kaffemaskiner, elkedler, ovn, opvaskemaskine og lign. skal være børnesikret og skarpe genstande,
kemikalier, plastikposer og lign. skal opbevares uden for børnenes rækkevidde
Skabe og reoler i legerum skal være fastgjort til væggen
Gardinsnore og snore til persienner skal være børnesikret
Døre i rum, som børnene har adgang til, skal være børnesikret
Trapper skal være børnesikret
Hjemmet skal være røgfrit
Der skal være opsat røgalarmer i huset
Brændeovne skal være afskærmet
Stikkontakter skal være børnesikret og ledninger skal være fastgjort
Ved husdyr i hjemmet gennemgås de konkrete retningslinjer ved godkendelsesbesøget

Krav til de fysiske rammer udendørs










Der skal være forsvarlige parkeringsmuligheder for forældre ved hjemmet
Adgangsforholdene skal være let fremkommelige
Haven skal være indhegnet, og der må ikke være åbent vand eller bassin i haven eller giftige planter, træer eller buske
Barnevogne skal kunne opbevares, så de står tørt, og de skal kunne stilles i skygge, når børnene
skal sove
Legeredskaber (gyngestativ, rutsjebane, sandkasse og trampolin) skal sikres, så der ikke kan opstå
farlige situationer eller uheld
Sandkassen skal kunne overdækkes og skal være udført i miljørigtigt træ
Grill og bålfade skal opbevares, så de ikke udgør en fare for børnene
Låger og låse skal være børnesikret
Trapper skal være børnesikret

Ved ændringer, der berører de godkendte fysiske rammer, fx hvis den private passer påtænker at bygge om
eller anskaffe nyt inventar, legeredskaber, husdyr og lign., skal den tilsynsførende kontaktes på forhånd.

