
Kontrakt for privat pasningsordning 
Marts 2020

Betaling 

Betalingen er aftalt til 9.657,50 kr. pr. måned inklusiv tilskud fra kommunen. 

Betalingen forudbetales til den private børnepasser den 1. hverdag i måneden uanset ferie eller sygdom. Der
betales 12 gange årligt. 

Depositum

Når kontrakten mellem forældre og den private børnepasser er underskrevet, overføres der et depositum på 
4.828,75kr til den private børnepasser. 

Depositum trækkes fra første måneds betaling. 

Hvis forældrene skulle fortryde pladsen hos den private pasningsordning Minimøjserne, tilbagebetales 
depositum ikke. 

Åbningstider

Mandag-torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-15.00

Der kan dog aftales individuelt i særlige tilfælde.

Sygdom 

Ved almindelig sygdom forsøges det først at finde en kendt vikar. Kan dette ikke lade sig gøre, vil forældre få
telefonisk besked om aflysning. 

Barnets 1. sygedag 

I tilfælde af at jeg ikke har mulighed for alternativ pasning af mit syge barn, har jeg mulighed for at tage 
barnets 1. sygedag. Denne dag er med betaling. 

Opsigelse 

Der er en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.  Opsigelses bedes modtaget skriftligt. 

Denne kontrakt ophører måneden forud for, at jeres barn fylder 3 år. 

Opsigelse kan finde sted således:

Fx: 

1. Jeres barn fylder 3 år den 12. september. Jeres kontrakt med mig udløber derved pr. 31. august. 

2. Jeres barn fylder 3 år den 12. juli. Jeres kontrakt med mig udløber derved pr. 30. juni.

3. I ønsker at opsige pladsen fra 1. oktober. I kan sige op til og med d. 30/8

Der skal således ikke ske opsigelse, når jeres barn fylder 3 år. 

Skulle der opstå behov for forlængelse af kontrakten, aftales dette med den private pasningsordning.



I opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid for at høre, om der er plads til jeres barn ved 
ophør herfra. 

OBS: Det er ikke muligt at opsige pr. 1. juli (med mindre jeres barn fylder 3 år), da dette anses for at 
være den private børnepassers feriepenge. 

Forsikring 

Forældre skal selv sørge for fuldtids forsikring på deres barn, da det ikke er omfattet af forsikring gennem 
den private pasningsordning. 

Ferie- og lukkedage

I Minimøjserne er der lukket på følgende tidspunkter:

Fredag efter Kristi himmelfartsdag 

d. 24. og 31. december samt 1. januar. 

De tre dage op til påske

Vinterferie uge 7

Efterårsferie uge 42

samt sommerferie i ugerne 29-30-31.

Derudover er der lukket i weekender og alle helligdage. 

Forplejning 

Den private pasningsordning sørger for fuld forplejning således: 

Morgenmad 06.30-07.30

Formiddagsmad 9.00

Frokost 11.00

Eftermiddagsmad 14.00

(Tidspunkter kan variere)

Der serveres vand og mælk. Vi følger ernærings- og sundhedsstyrelsens anbefalinger for mængde/type 
mælk samt, hvornår børn bør drikke komælk. 

Ved specialkost og modermælkserstatning medbringes mad/flasker selv af forældrene. 

Bleer 

Den private pasningsordning sørger for bleer. Hvis forældre ønsker særlige mærker eller modeller af bleer, 
må dette medbringes af forældre.  

Barnevogn og lignende 

Forældrene medbringer barnevogn og godkendt sele. 

Forældrene medbringer regnslag og fluenet til barnevogn. Der medbringes dyne og pude til barnet. 

Skiftetøj 

Forældrene sørger selv for passende påklædning efter vejrforholdene samt skiftetøj, overtøj, fodtøj og 
hjemmesko. 



Barnets sygdom 

Der tages kun mod rask barn. Det er børn, som kan følge dagligdagen i dagplejen. 

Rask barn er feberfrit barn i mindst et døgn. 

Hvis barnet lider af diarre, øjenbetændelse og er meget forkølet og lignende, afvises dette. 

I tilfælde af at ovenstående konstateres i løbet af dagen, kontakter jeg forældrene, og barnet skal afhentes 
hurtigst muligt. 

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Medicin 

Barn, som skal have medicin modtages, men først når de ikke længere smitter. Der skal medfølge lægelig 
anvisning sammen med medicinen, hvis jeg skal give barnet medicinen. 

Hverdagen 

Jeg tilrettelægger selv min hverdag, hvor jeg sørger for gode og alsidige udfoldelsesmuligheder for børnene, 
således at det enkelte barns behov bliver tilgodeset. Der arbejdes, som en naturlig del af det pædagogiske 
arbejde, med læreplanstemaerne. 

Kørsel med barnet 

Der kan forekomme ture ud af huset som foregår med bybus eller rutebil.  

Andet 

Den private pasningsordning sørger for solcreme. 

Særlige behov, som fx. specielle creme og sæber, leveres af forældrene.



Barnets fulde navn:

Dato for opstart: _____________________

Dato for barnets 3 års fødselsdag: _____________________

Dato for kontraktudløb: _____________________

Depositum indbetales via: 

Bankoverførsel ______ (reg: 5352 konto: 0000348137)
MobilePay ______ (tlf: 60152961)

Kontaktoplysninger:

Forældre 1:

Navn _______________________________________

E-mail _______________________________________

Telefon _______________________________________

Forældre 2:

Navn _______________________________________

E-mail _______________________________________

Telefon _______________________________________

Jeg/Vi bekræfter at have læst ovenstående og indgår i kontrakten ved min/vores underskrift.  

Dato:___________

____________________ ______________________   _____________________
Privat børnepasser Forældre 1 Forældre 2
Sarah Svendsen


