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Privat pasning (Dagtilbudslovens § 80)
Du har mulighed for at søge tilskud til en privat pasningsordning eller til en privat
børnepasser, som er godkendt af Allerød kommune. Allerød Kommune giver ikke tilskud
til pasning af egne børn jf. Dagtilbudsloven §86.
Hvad skal du som forældre gøre?
Du skal ansøge senest 3 måneder før den første i den måned, hvor du ønsker, at dit barn
skal begynde i en privat pasningsordning. Du skal ansøge digitalt om tilskud til privat
pasning via dette link: https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm
Tilskuddet er skattefrit for forældrene, men skattepligtigt for børnepasseren.
Hvem kan forældre indgå aftale med?
Som forældre kan du indgå en skriftlig aftale med



En enkelt person (fx pasning af/hos bedsteforældre)
En privat pasningsordning (fx en selvstændig børnepasser)

Allerød Kommune skal både godkende passerens egnethed som børnepasser og de
fysiske rammer, hvori pasningen skal foregå. Dette betyder, at pasningsstedet skal
sikkerhedsgodkendes – både ude og inde.
I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kommer tilsynspædagogen på besøg i
hjemmet, hvor pasningen skal foregå.
Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af
tilskud. Tilskuddet udbetales, når løndokumentation er fremsendt til Allerød Kommune.
Du har pligt til at orientere kommunen, hvis der sker ændringer i pasningsaftalen.
Hvad skal indgå i din aftale om pasning:
Du skal indsende en ansøgning om tilskud til privat pasning for hvert barn, som du
søger tilskud til.
Din ansøgning skal indeholde følgende:
-

Hvem indgås aftalen mellem (forældrenes navn og adresse) og (navn, adresse og
CPR-nummer eller CVR-nummer på børnepasseren)
Pasningsadresse og telefonnummer
Aftalen vedrører pasning af: (børnenes navne og CPR-numre)
Forventet pasningsperiode
Konkret opgørelse af børnenes pasningsbehov/børnepasserens arbejdstid –
normal daglig og ugentlig arbejdstid, fordelt på ugedage og tidspunkt på døgnet
Fridage og ferie – herunder omfang og vilkår for brug af vikar
Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter søges dækket)
Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra børnepasserens side
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Løn- og ansættelsesvilkår
Når du vælger at ansætte en privat børnepasser, har du selv arbejdsgiveransvaret. Det vil
sige, at det er dig, som udbetaler løn til din børnepasser. Du skal også indbetale ATP,
arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge samt løn under ferie og sygdom. Du har pligt til at
tegne arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer årligt.
Kommunen skal indhente straffe- og børneattest på børnepasseren og alle øvrige voksne
over 15 år, som har adresse i husstanden.
Ved aftale med en selvstændig børnepasser, skal du kun betale det aftalte vederlag for
børnepasning. Du har ikke forpligtigelser over for skattelovgivningen med hensyn til
indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.
Administration af løn m.v.
Allerød Kommune kan mod betaling tilbyde dig at administrere lønudbetalingen til din
børnepasser mht. ATP, ferie og sygdom til de rette myndigheder.
Men ansættelseskontrakt, arbejdsskadeforsikring samt personalejuridisk bistand er
fortsat forældrenes ansvar som arbejdsgiver.
Hvis du vil benytte dig af tilbuddet om, at lade kommunen administrere lønudbetaling
m.m. skal du blot henvende dig til Pladsanvisningen senest 1 måned før den første
lønudbetaling. Dit tilskud vil blive reduceret med et beløb svarende til kommunens
udgifter til lønadministration.
Godkendelse og tilsyn
Allerød Kommune skal efter Dagtilbudslovens § 78, stk. 2 føre tilsyn med forholdene i
hos den private børnepasser. Hvis forholdene er uforsvarlige, tilbagekaldes godkendelsen.
Kommunen kan – i forbindelse med et tilsyn, anmode om dokumentation på, at
forholdene i den private pasningsordning opfylder de kriterier, der ligger til grund for
godkendelsen.
Hvis barnet ikke er i trivsel, og de udviklingsmæssige behov ikke bliver imødekommet
hensigtsmæssigt, kan godkendelsen blive tilbagekaldt.
Tilsynet bliver udført af pædagoger, der flere gange årligt vil komme på både anmeldt og
uanmeldt tilsynsbesøg.
Ferie og sygdom
Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af barnet, hvis din børnepasser bliver syg eller
holder ferie.
Økonomisk friplads
Ifølge Dagtilbudslovens kan du ikke få nedsat din egenbetaling til en privat
børnepasningsordning på grund af dine økonomiske forhold.
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Søskendetilskud
Allerød Kommune yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og
privat pasning. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser.
Ophør
Som forældrene kan du opsige aftalen med 1 måneds varsel.
Forældre har efter kontraktophør af den private pasningsordning en pasningsgaranti i
dagtilbud. Forældre har ved kontraktafbrydelse ret til en plads i en kommunal
pasningsordning med 1 måneds varsel fra førstkommende 1. i måneden.
Klageadgang
Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler, og pasningsordninger kan
indbringes for Ankestyrelsen.
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