
Aftale om privat pasning 
Forældre kan, som alternativ til optagelse i dagpleje eller daginstitution vælge at modtage tilskud til betaling af en 

privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan ikke sammenlignes med dagtilbud, idet kommunens 

forpligtelser til at yde særlig støtte for at barnet kan få udbytte af opholdet ikke gælder disse ordninger. Ligesom 

kommunens personale ikke har ledelsesbeføjelser overfor private børnepassere, og kommunen er derfor ikke er 

ansvarlig for den pædagogiske kvalitet i ordningerne. 

Kommunens fire dagtilbud godkender og fører tilsyn med de pasningsordninger der er beliggende i området. Du kan 

læse mere i din pasningsordnings godkendelse eller kontakte dit dagtilbudsområde. 

Barn 
Der træffes hermed, jf. bestemmelserne i dagtilbudslovens kapitel 15, aftale om privat pasning af: 

Barn CPR Start (dato) Ophør (dato) 

    

Aftalens parter 
 Navn CPR/CVR Adresse Telefon 

Forældre     

Børnepasser  XXXXXXXXXX   

Pasningsordningens adresse 
  

Adresse  
Ejer  
Godkendt af  
Godkendt dato  
Dagtilbudsområde  

Kopi af godkendelsen vedlægges, hvis den ikke tidligere er sendt til pladsanvisningen 

Børnepasser 
 Godkendt 

Navn  
Godkendt af  
Godkendt dato  

Kopi af godkendelsen vedlægges, hvis den ikke tidligere er sendt til pladsanvisningen. 

Rammer om pasningen 
Timer ugentligt Lukkedage1 Åbner tidligst Lukker senest Pris  

  Kl.  Kl. Pr. måned 

Ændringer i ovenstående rammer skal meddeles tilsynet.  ja Nej 

Er der en aftale om pasningsordningens brug af foto og video   
Pasningsordningen sørger for pasning ved passerens ferie og sygdom   

Pasningsordningen sørger for mellemmåltider   
Pasningsordningen sørger for frokost   
Pasningsordningen må transportere barnet i privat bil   

1 Ud over weekender og helligdage. 

 
 



 

Børnepasseren løser andre opgaver i tilknytning til pasningen f. eks. husligt arbejde 

 

Opgaver Pris 

 Pr. måned 

 

Der er aftalt følgende tider for pasningen. Tiderne kan ændres inden for åbningstidsrammen, hvis forældre og 

børnepasser er enige om det. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Fra kl.      

Til kl.      

Betaling  
 Månedsvis   

forud 
Månedsvis 
bagud 

Der er aftalt, at pasningen betales   

Kommunens tilskud til forældrene udbetales månedsvis forud. 

Aftaler om betaling ved ferier og sygdom Bortfalder Opretholdes 

Ved børnepasseres ferie eller sygdom: Betalingen   
Ved barnets ferie eller sygdom: Betalingen   

Øvrige aftaler i forbindelse med pasningen 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Opsigelse, ophør eller bortfald af aftale 
 

Varsel 

Forældrene kan opsige aftalen med følgende varsel:  

Børnepasseren kan opsige aftalen med følgende varsel:  

Opsigelse skal altid sendes skriftligt til Pladsanvisningen via www.holbaek.dk 

 

 

 
Dato Dato 

 
 
 
Forældrenes underskrift 

 
 
 
Børnepasserens underskrift 

 

Kontrakt skal vedhæftes ansøgning om tilskud til privat børnepasning via 

www.holbaek.dk , hvorefter Pladsanvisningen tager stilling til om 

ansøgning/kontrakt kan godkendes. Svar sendes digitalt. 
 

http://www.holbaek.dk/

