PRIVAT PASNING
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Private pasningsordninger
Norddjurs kommune giver jævnfør
dagtilbudslovens § 80, forældre med
børn i alderen 30 uger og indtil det
tidspunkt, hvor børn normalt optages i
børnehaveklasse, mulighed for at vælge
et økonomisk tilskud til en privat
pasningsordning i stedet for et
kommunalt dagtilbud.
Pasningsordingen indebærer, at
forældrene indgår en aftale med en
privat pasningsordning om pasning af
barnet.
Norddjurs Kommune yder ikke tilskud til
pasning af egne børn.

Hvem kan passes?
Der kan søges tilskud til private
pasningsordninger til børn i alderen 30
uger og indtil barnet starter i skole.
Private pasningsordninger er ikke
kommunale pasningstilbud, men en
privat pasningsordning hvor kommunen
dækker op til 75% af dine udgifter.

Aftaletyper
1. Privat pasningsordning
En aftale med selvstændig erhvervsdrivende/privat pasningsordning, hvor du
som forælder ikke har arbejdsgiver-

pligten. Pasningen foregår på den
selvstændige erhvervsdrivendes adresse.

2. Ung i huset
En aftale, hvor du som forælder er
arbejdsgiver og børnepasseren er
lønmodtager. Pasningen foregår i
barnets eget hjem.
Du kan læse mere om aftaletypen ”Ung i
huset” i brochuren på Norddjurs
kommunes hjemmeside.

Godkendelse
1. Privat pasningsordning
Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale
mellem den private pasningsordning og
forældrene. Pasningsaftalen skal
indeholde oplysninger om alt der
vedrører pasningen.
Pasningsaftalen skal gælde for minimum
en måned og skal godkendes af
Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommune skal også godkende
den private pasningsordning.
Godkendelsen er konkret og tager
udgangspunkt i de konkrete forhold, de
fysiske rammer, pasningspersonens
personlige kvalifikationer, samt hvorvidt
forholdene er egnede til privat pasning,
herunder sikkerheden.
Der kan gives tilladelse til pasning af op
til 5 børn hos en privat pasningsordning.

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-Mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker E-Mail: sikkerpost@norddjurs.dk
databeskyttelseraadgiver@norddjurs.dk

2

Der indhentes en straffeattest og en
børneattest på den person som skal
passe barnet.
Hvis børnepasseren passer barnet i eget
hjem og har en ægtefælle/samlever
eller hjemmeboende børn over 15 år,
indhentes der også en børneattest på
disse personer.
Norddjurs Kommune kan afvise at
godkende en privat pasningsordning, hvis
det skønnes, at de fysiske rammer,
sikkerheden eller den person der skal
passe barnet, ikke er egnede.

Tilskud
For at være berettiget til tilskud til en
privat pasningsordning, skal barnet være
skrevet op til pasning i Norddjurs
Kommune. Således at garantidatoen er
samme dato som opstartsdatoen hos den
private pasningsordning.
Garantidato= 3 måneder fra
ansøgningsdato.
Tilskuddet udgør 75% af de
dokumenterede udgifter, som
fremgår af pasningsaftalen, men
maksimalt i 2022:
Fuld tid:
0-2 årige børn:
3 år indtil skolestart:

kr. 6.567,00
kr. 3.588,00

Pasningsaftaler under 32 timer betragtes
som deltid, og tilskuddet vil derfor blive
nedsat forholdsmæssigt i forhold til den
tid, barnet passes.

Du kan se de aktuelle takster på
Norddjurs kommunes hjemmeside her.
Et tilskud kan være gældende fra
næstkommende 1. Eller 16. efter
ansøgningstidspunktet.
Såfremt at ansøgningen ikke er blevet
modtaget minimum 2 måneder før
tilskuddets start, vil tilskuddet først
udbetales i måneden efter opstart,
sammen med den første måneds tilskud.
Dette er fordi at, der er en
behandlingstid til godkendelse af
pasningsaftalen.
Du skal ikke betale skat af tilskuddet,
men den private pasningsordning skal
betale skat af den løn I har aftalt ifølge
pasningsaftalen.
Du skal dog kunne fremvise
dokumentation for indbetalingen til den
private pasningsordning i form af
bankkvitteringer eller lignende.
Du kan ikke søge økonomisk – eller
pædagogisk friplads, når du modtager
tilskud til privat pasning, men har du
andre børn der er i kommunal pasning
gives der søskendetilskud.

Udbetaling af tilskud og
søskendetilskud
Tilskuddet kan tidligst udbetales, når
ansøgningen er modtaget af Norddjurs
Kommune, og pasningsaftalen er
godkendt.
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Tilskuddet udbetales forud og indsættes
på din NemKonto den første hverdag i
måneden. Norddjurs Kommune kan
standse udbetalingen af tilskuddet, hvis
du ikke overholder den indgåede
pasningsaftale.
Tilskuddet indgår ikke i beregning af
ydelser efter den sociale lovgivning og
beregning af SU.
Hvis en familie har flere børn i
kommunalt dagtilbud/privat pasning
og/eller SFO, ydes der 85% af 50%
søskendetilskud på den billigste plads for
Norddjurs Kommune. Søskendetilskuddet
reduceres forholdsvis ved deltidstilskud.

Tilbagebetaling af tilskud
Hvis du som forælder eller den private
pasningsordning opsiger eller ophæver
en pasningsaftale, og du har fået
udbetalt tilskud, som ikke anvendes til
betaling af pasningsordningen, skal det
for meget udbetalte tilskud
tilbagebetales.

Oplysningspligt
Både du og den private pasningsordning
har pligt til skriftligt at informere
Norddjurs Kommune, hvis der sker
ændringer af betydning for tilskuddet.
Eksempler på ændringer kan f.eks være:

•
•
•
•

Ændring i pasningstiden
Ændring på vederlaget til
børnepasseren
Ophør af pasningsaftalen
Hvis du flytter til en anden
kommune

Tilsyn
Der foretages tilsyn 6 gange årligt.
Tilsynet tager udgangspunkt i
godkendelsen og sikrer, at de forhold
som den private pasningsordning er
godkendt under, overholdes. Generelle
problemstillinger kan vendes, og der kan
gives vejledning vedr. sprog, allergi,
motorik og almen trivsel.

Vikar
Den private pasningsordning har
mulighed for at få godkendt en eller
flere vikarer, som kortvarigt kan passe
børnene hos den private
pasningsordning.
Vikaren kan benyttes, hvis
børnepasseren skal til lægen eller
lignende. Vikaren skal ligeledes også
godkendes af Norddjurs Kommune, og
der vil også her blive indhentet
straffeattest og børneattest.
Det er den private pasningsordnings pligt
at oplyse forældre om, hvornår han/hun
benytter vikaren til pasning.
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Opsigelse
Opsigelse sker i forhold til det aftalte i
pasningsaftalen. Dog kan pasningsaftalen
ophæves straks, hvis en af parterne
misligholder aftalen.
Forældre har efter kontraktophør af den
private pasningsordning, pasningsgaranti
i et kommunalt dagtilbud.
For at være omfattet af
pasningsgarantien i Norddjurs kommune
skal dit barn være påført venteliste til 3
børnehaver. Er der inden for en afstand
på 11 km. ikke 3 institutioner, er det
tilstrækkeligt med 2 institutioner.
Du skriver dit barn op til børnehave via
Digital Pladsanvising.
Ca. en måned før din behovsdato vil du
modtage et tilbud om plads. Dette vil du
kunne se i ”post” i Digital
Pladsanvisning.
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