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Kontrakt mellem forældre og den private børnepasningsordning. 
(Ringsted kommune har godkendt og fører lovpligtigt tilsyn) 

Forældre. Børnepasser. 
Navn: Lone Kronborg Høgh 
Cpr: Cpr: 251265-0212 
Adresse: Benløse by 12, 4100 Ringsted 

 

Barnets navn:  
Barnets CPR:  

 

Åbningstider: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
     

 

Barnet skal være afleveret inden kl.9.00 og er der ikke aftalt andet, kan det ikke forventes at vi er i huset efter dette 
tidspunkt. 

Afhentning skal ske senest 5 min før afhentningstidspunkt, for at sikre overlevering og nødvendig information. 

Betalingsbetingelser.  

Betaling sker månedsvis forud, og skal være til disposition på børnepasserens bankkonto senest 3.hverdag i 
betalingsmåneden. Der betales for alle måneder i indskrivningen. Betalingen består af forældrebetalingen og 
kommunalt tilskud. Forældrene søger selv tilskud hos hjemkommunen for tilskud. Betalingen reguleres hver 
d.1.januar. Der ydes ikke refusion under sygdom og ferie.  

Indtil barnet er 2år og 10 måneder: 8.995,00Kr. 

Fra barnet er 2år og 11 måneder, og frem til start i børnehave: 7.895Kr 

Reg/ kontonummer: 9888 / 0000477637 

Ved manglende betaling, kan samarbejdet opsiges fra børnepasser uden varsel. 

Kontraktperiode start:                                                                                                                                              .  

Depositum: 2600kr, ved kontraktunderskrivelse. Gælder som del første månedsbetaling. 

Ophæver du aftalen mindre end tre måneder før startdato, taber du depositum. 

 

Opsigelsesvarsel: 
Kontraktperiode slutter i den måned hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder, med mindre andet aftales. 

Ved opsigelse af jeres barn laves en skriftlig opsigelse til børnepasseren. 

Opsigelsesvarslet indtil 2år og 10 måneder er løbende måned + 1 måned, dette er gensidigt. 

Herefter er opsigelsesvarslet, løbende måned. 

Den private børnepasser er forpligtet til at passe jeres barn, i er forpligtet til at betale for pasningen. 
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Den private børnepasser medvirker til et forsvarligt udmeldelsesforløb. 

 
 
 
 
Sygdom: 
Hvis dit barn er syg, skal der gives besked via telefon, hurtigst muligt, og gerne inden kl. 8.00 

Raskmelding skal ske dagen før barnet kommer igen.  

Jeres barn må ikke komme i pasning, hvis det ikke kan følge en normal dagligdag, eller hvis barnets almene tilstand 
er dårlig. 

Der kan gives livsvigtig/nødvendig medicin. 

 

Forældrene skal medbringe: 

Bleer, sut og sovedyr.  

Skiftetøj efter årstiden, samt fodtøj.  

Special (allergi) kost til barnet. 

 

 

Dato: 
 

Dato: 

Forældre: 
 

Privat børnepasser: 

 

 

 


