Eftirlit með starfsemi dagforeldris, er á höndum foreldra, dagforeldra og Kópavogsbæjar.
Í reglum Kópavogsbæjar um dvöl barna hjá dagforeldrum (17.12. 2015) kemur m.a. fram:

Ábyrgð, skyldur og réttur foreldra.
13.gr.
Í samskiptum sínum við dagforeldra skulu foreldrar virða það að um heimahús er að ræða.
Telji foreldri barns að dagforeldri hafi lokað umfram það sem reglur þessar heimila skal tilkynna
daggæslufulltrúa um það. Telji foreldri barns eða annar aðili að barn njóti ekki þess aðbúnaðar og
atlætis hjá dagforeldri sem því ber, skal hann tilkynna það þegar í stað til daggæslufulltrúa, sem
kannar málið.

Ábyrgð, skyldur og réttur dagforeldra.
14.gr.
Dagforeldri ber ábyrgð á barni meðan á dvöl hjá því stendur og skal hlúa að andlegri og líkamlegri
velferð þess í sem víðtækustum skilningi, sbr. 28. gr. reglugerðar nr. 907/2005. Dagforeldri skal
tilkynna daggæslufulltrúa ef barn slasast í daggæslu og jafnframt skrá slys á þar til gert
skráningarblað.
Dagforeldri skal veita foreldrum og daggæslufulltrúa upplýsingar um skipulag dagsins svo sem
svefntíma barna, mataræði, útiveru, leikföng og svefnaðstöðu sem og upplýsingar um þrif.
22.gr.
Dagforeldri skal skila til daggæslufulltrúa fyrir 15. hvers mánaðar, yfirlit á þar til gerðu eyðublaði yfir
þau börn sem eru í gæslu í mánuðinum, ásamt staðfestingu forráðamanna þeirra. Öll börn skulu skráð
á mánaðaryfirlitið, óháð því úr hvaða sveitarfélagi þau koma eða hvort um framlag er að ræða eða
ekki. Á sama eyðublaði skal dagforeldri skrá alla tekna veikinda – og frídaga sína í mánuðinum á
undan.
Eftirlit með starsemi dagforeldris
Athugasemdir við störf dagforeldris og áskorun um úrbætur
28.gr.
Daggæslufulltrúi hefur með höndum ráðgjöf og umsjón með daggæslu í heimahúsum. Eftirlitsaðili
hefur eftirlit með starfsemi dagforeldris.
Daggæslufulltrúi og eftirlitsaðili skrá athugasemdir um það sem áfátt er í störfum dagforeldris, hvort
sem það kemur fram í boðuðum eða óboðuðum heimsóknum þeirra til dagforeldris, athugasemdum frá
foreldrum eða með öðrum hætti. Dagforeldri skal tilkynnt skriflega um það sem áfátt er og veittur
ákveðinn frestur til úrbóta/andsvara, enda sé ekki talið að sá frestur stofni velferð barns í hættu.
Foreldrum skal tilkynnt þegar í stað ef aðbúnaði barns hjá dagforeldri er ábótavant, skilyrði til
leyfisveitingar eru ekki lengur fyrir hendi, önnur atriði benda til þess að ekki fari nægilega vel um barn
hjá dagforeldri eða barn er í hættu statt hjá dagforeldri, svo sem vegna lélegs aðbúnaðar eða of mikils
fjölda barna.
Daggæslufulltrúi og eftirlitsaðili hafa eftirlit með því hvort dagforeldri bæti úr því sem áfátt er og skulu
slíkar upplýsingar skráðar.

