Ansøgning om tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med
kombinationstilbud
(jf. Dagtilbudsloven § 85a)
Du skal indsende ansøgningen om tilskud senest 4 uger før pasningen af barnet/børnene starter og tidligst
2 måneder før. Du skal vedlægge dokumentation for arbejdstider i form af vagtplan. Se nederst i skemaet,
hvordan du indsender ansøgningen

Ansøger
Ansøgers navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Tlf.:

Postnr. & by:

E-mail:

Børn der søges tilskud til
1. Barns navn:

Cpr.nr.:

2. Barns navn:

Cpr.nr.:

3. Barns navn:

Cpr.nr.:

Fleksibel børnepasser
Ansøgers navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Cpr.nr.:

Postnr. & by:

Cpr.nr.:

Pasningsadresse - hvis forskellig fra ansøgers:

Pasningsperiode
Fra den.:

Fra den.:

Ansøgers udgifter til fleksibel pasning
Antal pasningstimer pr. uge:

Udgift i kr.:

Information om udbetaling af tilskud til kombinationstilbud
Du er arbejdsgiver for den fleksible børnepasser






Det er dig som forældre, der indgår en aftale med den fleksible børnepasser. Kommunen har ikke
arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den fleksible børnepasser. I den forbindelse er det vigtigt at
understrege, at du, som arbejdsgiver, selv skal være opmærksom på arbejdsgiverforpligtelserne.
Hvis Skanderborg Kommune godkender aftalen og den fleksible børnepasser, kan du få tilskud fra den
dato, hvor børnepasningen er startet. Det er dog en forudsætning, at vi har modtaget ansøgningen
senest 4 uger før pasningen er startet. Sammen med ansøgningen skal du sende en vagtplan over
dine/jeres arbejdstider minimum for de kommende 4 uger. Vores behandlingstid vil typisk være ca. 1
måned fra ansøgningen er modtaget.
Hvis du ændrer nogle forhold i aftalen, skal du give Dagplejens administration besked. Hvis de godkender
ændringerne, sender de en skriftlig godkendelse. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er
godkendt. Hvis ændringerne har betydning for tilskuddets størrelse, laver Pladsanvisningen en
regulering.

Økonomi




Tilskuddet er skattefrit for dig som ansøger, men lønnen er skattepligtig (B-skat) for den private
børnepasser. Hvis din aftale om fleksibel pasning bliver administreret af et lønadministrationsfirma, kan
du indberette det til SKAT. Administrationen i Børn og Unge indberetter lønnen til den fleksible passer
til SKAT.
Det tilskud du får, bliver automatisk reguleret den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.



Du mister tilskuddet:
 når pasningsaftalen ophører. Når det sker, skal du give besked til pladsanvisningen
 fra den dato, dit barn begynder i et andet pasningstilbud (f.eks. dagpleje eller vuggestue)
 den måned, hvor dit barn starter - eller har alderen til at kunne starte i børnehaveklasse
 hvis du ikke følger den indgåede aftale



Du skal betale tilskuddet tilbage:
 Hvis du har fået udbetalt for meget i tilskud, f.eks. i forbindelse med, at du har holdt ferie
 hvis du eller den fleksible passer har afbrudt/opsagt pasningsaftalen
 hvis du ikke har brugt det udbetalte tilskud til at betale den fleksible børnepasser



Du kan ikke modtage økonomisk fripladstilskud til dækning af udgifterne til den fleksible
pasningsordning (differencen mellem børnebørnepasserens løn og tilskuddet).
Du kan ikke få søskendetilskud til kombinationstilbuddet, da det gives i forbindelse med indmeldelse i
dagtilbud og SFO.
Tilskuddets størrelse kan blive reguleret, hvis udgifterne til de øvrige kommunale pasningstilbud ændrer
sig.
Du kan først få tilskuddet udbetalt, når aftalen med den fleksible børnepasser er godkendt. Dit tilskud
beregnes ud fra det antal timer, den fleksible passer skal passe dit barn.
Du kan læse mere på Skanderborg Kommunes hjemmeside:
https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning.aspx
Vi indsætter tilskuddet på din NemKonto hver måned.







Underskrift
Undertegnede erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige.
VIGTIGT: Når du underskriver denne ansøgning, bekræfter du, at du har læst ”Tilskud til privat pasning i
Skanderborg Kommune – orientering til forældrene” https://www.skanderborg.dk/Files/Files/born-unge/privatpasning/Tilskud-til-privat-pasning-orientering-til-forAeldrene.pdf

Dato

Ansøgers underskrift________________________________

BEMÆRK: Ansøgning bliver returneret, hvis underskrifter eller andre felter mangler at blive udfyldt.
Du skal vedhæfte dette ansøgningsskema når du søger om godkendelse af din aftale om fleksibel pasning. Det gør
du via dette link: https://www.borgeronline.dk/746/dl0357ff

