Kontrakt
Privat pasning

Kontrakt privat pasning – Gribskov Kommune
Rapportnavn – måned år
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Kontrakt for privat pasning
Gribskov Kommune har godkendt denne private pasningsordning efter § 78
og § 79 i Dagtilbudsloven. Gribskov Kommune indhenter i denne forbindelse
børneattester på alle husstandsmedlemmer over 15 år på pasningsstedet.
Pasningspersonen er desuden blevet vurderet egnet til jobbet og
pasningsstedet er sikkerhedsgodkendt.

Hvis der anvendes en eller flere vikarer til pasningen, vil disse ligeledes skulle
godkendes, og der skal indhentes børneattester på de relevante personer. Vikarens
hjem skal dog ikke godkendes, da pasningen finder sted hos den private børnepasser.
Gribskov Kommune fører to tilsyn om året på stedet, baseret på
tilsynskonceptet på dagtilbudsområdet. Tilsynet gennemføres af
dagplejekonsulenter.
Pasningsperson navn,
telefon, mail.

Adresse

Født

Adresse for pasningsstedet/pasningsstederne

Vikar - navn, telefon, mail.
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Følgende lokaler indgår i pasningsordningen på pasningsstedet/-stederne

Følgende lokaler indgår IKKE på pasningsstedet/pasningstederne

Følgende udeareal indgår i pasningsordningen/pasordningerne

Følgende udeareal på pasningsstedet/pasningsstederne indgår IKKE i
pasningsordningen
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Rygning

Om rygning gælder, at der aldrig må ryges hverken ude- eller indenfor på matriklen i
åbningstiden. Hvis der er et indrettet legeværelse indenfor på pasningsstedet, må der
aldrig ryges i legeværelset (heller ikke udenfor åbningstiden).
§ 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social
service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for
dagpleje, når der passes børn.
Stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hel
døgnet.
Desuden gælder:
•
Der må ikke ryges i forbindelse med gåture med børnene.
.

Husdyr

Der skal være adskillelse mellem børn og dyr, og være et skærpet tilsyn hvis dyr og
børn er sammen i et pædagogisk øjemed.
Hygiejne -Dyremad og evt. katte bakker mm, må ikke stå indenfor børnenes
rækkevidde.
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Ugentlig åbningstid.
(Åbningstiden skal
være fuldtid, hvis
der skal opnås
fuldtids tilskud fra
kommunen).
(antal timer)

Antal årlige
feriedage

Fastlagte feriedage
(lukkedage)

Indskrivning og opsigelse

Indskrivning aftales mellem forældre og den private pasningsordning

Opsigelse og opsigelsesfrister aftales mellem den private børnepasser og forældrene

Pris

Den private pasningsordning fastsætter selv sin pris. Forældrene betaler det fulde
beløb, men kan herefter søge deres bopælskommune om tilskud til privat pasning
efter gældende lovgivning.

Børnetal og alder

Pasningsordningen er godkendt til at modtage børn fra 0 -5 år.
Stedet er godkendt til fast at modtage op til 5 børn, hvoraf maximalt de 3 børn kan
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være under 18. måneder.
Alderspændet mellem yngste og ældste barn må højest være 3 år.
Det forventes at familiens egne hjemmeboende børn passes af andre i åbningstiden,
såfremt de er pasningskrævende og ikke indgår i børnetallet i ordningen.

Praktisk

Den mad pasningspersonen levere, hvis der leveres mad i pasningsordningen, skal
være sund og alsidig kost som børnene har brug for i det tidsrum, de opholder sig i
pasningsordningen.
Pasningsordningen skal, hvis andet ikke er skriftligt meddelt forældrene, følge
sundhedsstyrelsens vejledning for kost til småbørn samt sundhedsstyrelsens
vejledning for modtagelse af syge børn i dagtilbud.
Der gives medicin til børn med kroniske sygdomme. Der skal stå barnets navn og
dosis på pakningen.
Levering af bleer, handsker til bleskift, vaskeklude, sutteflasker, dyner, barnevogne,
seler mm aftales nærmere mellem børnepasseren og forældrene.

Generelle bestemmelser

Der må ikke bades eller soppes i badebassin eller lign hverken indenfor i hjemmet
eller i haven. Der må ligeledes ikke forefindes udendørs bassin, fuglebad eller lign. I
haven. Badning ved strand og i friluftsbad er ikke tilladt.
Der må i den private pasning ikke benyttes store have trampoliner, små trampoliner
må kun benyttes sammen med den voksne, børnene må aldrig have adgang til denne
alene.
Børn under 2 år bør sove i godkendt sele, med mindre andet er skriftligt aftalt med
forældrene. Børn over 2 år må ikke sove i sele med mindre det er skriftligt aftalt med
forældrene i hvert enkelt tilfælde. Børn må aldrig være fastspændt i høj stol eller
barnevogn / klapvogn mens de spiser.
Barnevognen, som forældrene stiller til rådighed, skal være i forsvarlig stand.
Sovende børn skal tilses løbende/hyppigt.
Der må ikke benyttes regnslag på barnevogne med sovende børn, med mindre
regnslaget er specielt godkendt til den specifikke barnevogn.
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Børn må ikke efterlades udenfor forretninger, caféer eller lign.
Kørsel i bil og på cykel kræver skriftlig godkendelse fra forældrene.
Kørsel i bil kræver sikkerhedsgodkendt barnesæde. Kørsel på cykel kræver godkendte
barnesæder og cykelhjelm, til både den voksne og barnet / børnene.

Øvrige bemærkninger

Mislighold

Overtrædelse af aftalen kan medføre at godkendelsen trækkes tilbage.

Klagevejledning

Såfremt pasningspersonen ønsker at klage over godkendelsen, skal det ske skriftligt
og inden 4 uger fra modtagelsen. Til centerchef Anne Steffensen.

Bilag
Sikkerhedsgodkendelse af boligen fremgår af særskilt bilag.

Pasningsordningen er
godkendt:

Dato:

For kommunen
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Stilling
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