
 

 

 

Privat pasningsordning – ansøgning om tilskud til forældrebetaling ved pasning af privat 

børnepasser. 

 

 

Barn 

Barnets navn:                    CPR-nr.: 

 

Forældre 

Forældres navn:                    CPR-nr.: 

 

Adresse:                      Tlf.: 

 

Postnr. og by: 

 

E-mail: 

 

Udbetaling 

 

Vi anvender NemKonto til udbetaling af tilskud.  

Tilskuddet indsættes på konto tilhørende ovennævnte forældres CPR.  

 

 

Børnepasser 

Børnepassers navn:                      CPR-nr.: 

 

Adresse:                      Tlf.: 

 

Postnr. og by: 

 

E-mail: 

 

Opstartsdato 

Pasningsordningen starter fra den:                                           til den:  

 

Ugentlig arbejdstid 

Antal timers pasning om ugen: 

 

Pasningssted 

Navn:                                        Tlf.: 

 

Adresse:                       

 

Postnr. og by: 
 

Såfremt børnepassers bopæl er beliggende udenfor Gentofte Kommune, skal der  

medsendes dokumentation for godkendelse af børnepasser. Det er børnepassers  

bopælskommune, som godkender børnepasser.  



 

 

 

 

Udgifter 

Børnepassers månedlige skattepligtige B indkomst                                          Kr.  

Øvrige udgifter pr. måned udgør (maks. 500 kr.)                                               Kr. 

Forældrenes samlede månedlige udgifter                                                         Kr.  

Betaling under børnepassers sygdom 

Får børnepasser betaling under børnepassers egen sygdom (ja/nej)? 
 

Betaling under ferie 

Får børnepasser betaling under egen ferie (ja/nej)? 
 

Får børnepasser betaling under forældres ferie (ja/nej)? 
 

Andre forhold 

Opsigelsesvarsel fra begge sider er 14 dage. Derudover kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis 

børnepasser er langtidssygemeldt (1 måned eller mere) eller hvis det kan dokumenteres, at kontrakten er 

groft misligholdt. 

 

Tilskud kan udbetales til førstkommende halve måned. Dvs. hvor en ansøgning er modtaget mellem den 1. 

og 15. i en måned, kan tilskuddet udbetales fra den 16. i samme måned. Hvis den er modtagen mellem den 

16. og 31. i en måned, kan tilskuddet udbetales fra den 1. i den efterfølgende måned. Dette forudsætter, at 

ansøgningen er korrekt udfyldt og ellers kan godkendes. 

 

Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser skal vedlægges. Såfremt der sker ændringer i aftalen, skal 

Gentofte Kommune have den nye aftale til godkendelse. 

 

 

Forældres og børnepassers underskrift 
 

Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte. 
 
Dato:_____________           Forældres underskrift:        __________________________ 
 
 
 
 
Dato:_____________           Børnepassers underskrift:        __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning/kontrakt sendes via Digital post, Att.: Dagtilbud, Private Pasningsordninger. 
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