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Fleksibel pasning – kombinationstilbud 

Dokumentation for behovet for pasning i den fleksible pasning 

 
Du/I har ansøgt Esbjerg kommune om et kombinationstilbud. For at være berettiget til denne 

mulighed kræver det bl.a. at en enlig forsørger eller begge forældre har et dokumenteret 

arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Derfor anmoder 

Esbjerg kommune dig/jer om at udfylde i hvilke tidsrum du/I har brug for fleksibel pasning. 

Antallet af timer i den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger, men har 

du arbejdsplaner for 12 eller 16 uger er du velkommen til at udfylde for hele perioden. Skemaet 

skal udfyldes hver gang du/I får en ny arbejdsplan. 

 
Navn (mor) Cpr-nummer Arbejdsgiver 

 

 

Navn (far/samlever) Cpr-nummer Arbejdsgiver 

 
 

Adresse Telefonnummer E-mail adresse 

 
 

 

 

Behov for pasning i perioden __________ til __________ 

                                             Dato                Dato  
 
Pasningsbehov udenfor almindelig åbningstid (arbejdstid inkl. transport) 

Uge _____    Fra kl. Til kl.  I alt timer 

Mandag den     

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer _________ 

    

Uge_____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer _________ 

    

Uge _____    

Mandag den     

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer _________ 

    

Uge _____    

Mandag den    

Tirsdag den    
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Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer ________ 

    

Uge_____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge______    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge _____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdage    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge_____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge______    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge _____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdage    

Fredag den    

Lørdag den    
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Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge_____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge______    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdag den    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge _____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdage    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

    

Uge _____    

Mandag den    

Tirsdag den    

Onsdag den    

Torsdage    

Fredag den    

Lørdag den    

Søndag den    

   I alt timer 

 
 
 
 
 
Dato og underskrift 

Dato 
 
 
 

Underskrift 

 
 

Skemaet samt kopi af din/jeres arbejdsplan sendes til Esbjerg Kommune. Adressen findes 

nederst på Esbjerg Kommunes hjemmeside eller du kan følge linket her: 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx 

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Esbjerg Kommune Børn & Dagtilbud på 

telefon 76161616 eller via mail til dagtilbud@esbjergkommune.dk 
  

https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx
mailto:dagtilbud@esbjergkommune.dk

