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Standard pasningsaftale 
- Privat pasning – Selvstændig erhvervsdrivende

Før du indgår aftale om privat pasning, gøres opmærksom på, at der er forskel på dagtilbud og privat pasning. Læs mere 
herom på Esbjerg kommunes hjemmeside – ”Privat pasning i Esbjerg kommune – Information til forældre”. 

Der indgås aftale imellem: 

Forælder 
Navn CPR-nummer 

Adresse Telefonnummer 

Navn på børnepasser 
Navn 

Adresse på pasningsstedet Telefonnummer 

Pasningsaftalen omfatter følgende barn/børn 
Navn CPR-nummer 

Pasningens omfang - timer/uge 

Mandag-torsdag Fredag Aften/weekend 

Pasningen foregår 
I forældrenes hjem I børnepasserens hjem Andet sted 

Forventet pasningsperiode 
Startdato Forventet slutdato Bemærkninger 
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Hvornår ligger lukkedagene placeret? 

 
 
Opsigelsesvarsel for begge parter 
Esbjerg Kommune anbefaler 1 måned fra vilkårlig dato 
1 måned fra vilkårlig dato Andet varsel 

 
 

Betalingen dækker følgende driftsudgifter: 

 
 
Hovedsproget I den private pasningsordning skal være dansk. Hvis der er behov for et andet 
sprog end dansk, skal forældre søge om dispensation hos Team Tilsyn & Kvalitet ved Esbjerg 
Kommune. 

 
Antal lukkedage pr. år _   
Esbjerg kommune yder tilskud til indtil 30 lukkedage – eksklusiv helligdage 

 

 
Fridage/ Ferie/Sygdom 
Andet pasningstilbud på fridage/ i ferie, ved 
sygdom Nej Ja 
Betaling, når pasningsordningen har lukket? Nej Ja 

Anvendes godkendt vikar? Nej Ja 

 

Forsikringsforhold 
Erhvervsansvarsforsikring Nej Ja 

Andre forhold  

Samlet månedlig udgift i alt 

Kr. 
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Andre gensidige forpligtende aftaler vedr. pasningen: 

 
 

Kopi af underskrevet pasningsaftale sendes af forældre 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 Kommunes Børn & Dagtilbud på telefon 76161616 eller via 
mail til dagtilbud@esbjergkommune.dk 
Se endvidere ”krav til oprettelse og drift af private pasningsordninger” på Esbjerg Kommunes hjemmeside. 

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


Børn & Kultur 
Børn & Dagtilbud 

Esbjerg Kommune opbevarer kopi af pasningsaftale påført CPR-numre 

4 

 

 

 
 
 
Dato og forældrenes underskrift 
Dato Underskrift E-mail adresse 

 

Dato og børnepasserens underskrift 
Dato Underskrift E-mail adresse 

 

Aftale type – sæt kryds 
Ny pasningsaftale Ændret pasningsaftale Dato 

 
Når du som forældre har modtaget besked om at aftalen er godkendt, er det vigtigt at du informerer din 
private pasningsordning herom. 


	Forælder
	Dato og forældrenes underskrift

