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1.0 Den private pasningsordning 
Forældre til småbørn i Skanderborg Kommune kan vælge at få tilskud til en privat 

pasningsordning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud. 

 

Den private pasning kan tilrettelægges på to måder: 

1) Du kan ansætte en børnepasser, der passer barnet i dit eget hjem. 

2) Du kan få passet dit barn hos en selvstændig børnepasser uden for hjemmet. 

 

Kommunen anviser ikke pladser til privat pasning. Derfor skal du selv finde og indgå 

aftale/kontrakt med den private børnepasser og derefter søge tilskud via den digitale 

pladsanvisning. Skanderborg Kommune godkender og fører tilsyn med den private 

børnepasser, men kommunen har ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til 

børnepasseren.  

 

1.1 Tilskud til privat pasning 
Uanset om du vælger at ansætte en børnepasser eller finder privat pasning uden for 

hjemmet, er der en række generelle regler, du skal være opmærksom på.  

 
Du kan få tilskud:  

 Hvis du og barnet bor i Skanderborg Kommune. 

 Fra barnet er 24 uger og til skolestart. 

 Hvis barnet har ret til et kommunalt pasningstilbud.  
 

Beregning af tilskud 

Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, som du aftaler med den private 

børnepasser. Skanderborg Kommune betaler 75 pct. af de dokumenterede udgifter til 

privat pasning, og forældrene skal som minimum dække 25 pct. af de dokumenterede 

udgifter.   

Det kommunale tilskud kan højst udgøre 75 pct. af udgiften til pasning af børn inden for 

en bestemt aldersgruppe: 

 For børn i alderen 24 uger til og med 2 år er det maksimale pasningstilskud 75 pct. af 
den kommunale nettoudgift til en dagplejeplads.  

 For børn i alderen fra 3 år til skolestart er det maksimale pasningstilskud 75 pct. af 
den kommunale nettoudgift til en børnehaveplads.  

 For at opnå maksimalt tilskud skal pasningsbehovet være på mindst 37 timer om 
ugen, ellers reduceres tilskuddet forholdsmæssigt.  

 Der ydes søskenderabat efter gældende regler, hvis du har mere end et barn i  
kommunalt dagtilbud eller kommunal pasning.  

 Der ydes ikke økonomisk eller pædagogisk friplads.  
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Aktuelle takster 

På Skanderborg.dk/pasning finder du de aktuelle takster til børnepasning, som tilskuddet 
beregnes ud fra.  

Udbetaling og ændring af tilskud 

 Hvis aftalen mellem forældre og børnepasser godkendes, kan du få tilskud til privat 
børnepasning fra den dato, børnepasningen starter. Det tager typisk en måned at 
behandle ansøgningen, så hvis du vil have tilskuddet på kontoen fra starten, skal 
ansøgningen være indsendt senest en måned før start.  

 Tilskuddet udbetales månedligt forud og indsættes som hovedregel på moderens 
NemKonto.  

 Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasseren skal betale skat af den 
betaling, I har aftalt.  

 Hvis der sker ændringer i startdato, stopdato, pris og antal timer, skal du indsende en 
ny ansøgning via den digitale pladsanvisning. Ændringerne skal godkendes, før de 
kan træde i kraft.    

 Holder du eller børnepasseren ferie, er den månedlige betaling afhængig af den 
aftale, du har indgået med børnepasseren.  

 Uberettiget udbetalt tilskud skal betales tilbage til Skanderborg Kommune.  
 

Du kan ikke få tilskud: 

 Til at passe dit eget barn. 

 Til at man gensidigt passer hinandens børn. 

 Hvis du får barselsdagpenge eller orlovsydelse til pasning af samme barn. Er du på 
deltidsbarsel kan du få tilskud, der beregneres efter det antal timer, du arbejder pr. 
uge.  

 Hvis pladsen er støttet af offentlige midler. Det gælder dog ikke ophold i legestuer.  

 Hvis barnet har et kommunalt pasningstilbud. 

 

Tilskuddet ophører: 

 Når pasningsaftalen ophører. 

 Fra den dato barnet begynder i et andet pasningstilbud. 

 Når barnet begynder i børnehaveklasse, og senest den måned barnet fylder 6 år. 

 Hvis forældrene ikke følger den indgåede aftale. 

 

Vær desuden opmærksom på:  

 At der ikke ydes støtte efter Dagtilbudsloven til børn i private pasningsordninger. Det 
kan for eksempel være støtte fra en talepædagog eller en fysioterapeut i 
pasningstilbuddet.  

 At retten til pasningstilskud kan bortfalde, hvis særlige hensyn taler for, at barnet 
optages i et kommunalt dagtilbud som en særlig hjælpeforanstaltning efter den 
sociale lovgivning.  
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1.2 Godkendelse af børnepasser 

Uanset hvilken pasningsaftale du vælger, er det en forudsætning for at få tilskud, at du 

har indgået en pasningsaftale, der er godkendt af Skanderborg Kommune.  

I samarbejde med dig skal Skanderborg Kommune også godkende børnepasseren og 

hjemmet, hvor barnet passes. Det skal sikre, at børnepasserens personlige forudsætninger 

og de fysiske rammer er egnede til børnepasning.  

De private pasningsordninger er omfattet af Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, og 

derfor skal den private børnepasser være i stand til at skabe trivsel, udvikling og læring 

for barnet.  

Godkendelse kræver: 

 At børnepasseren er over 18 år, og behersker det danske sprog 

 At der foreligger børneattest og straffeattest, som vi kan godkende, på børnepasseren 
og alle medlemmer af husstanden over 15 år.  

 At børnepasseren har arbejds- og opholdstilladelse, hvis børnepasseren kommer fra 
et land uden for EU. Au-pair-personer kan ikke ansættes med et pasningstilskud.  

Den private børnepasser er orienteret om sikkerhed, ansvar og tavshedspligt. 

Børnepasserne har underretningspligt i forhold til de børn, de passer.  

Godkendelsen er skiftlig og indeholder nærmere forudsætninger som for eksempel antal 

børn, aldersgruppe og lokaliteter.  

Den private børnepasser kan godkendes til at passe op til 5 børn i sit eget hjem. Det beror 

dog altid på en individuel vurdering, hvor mange børn den enkelte private børnepasser 

godkendes til.  

Varetages pasningen af flere personer kan de få tilladelse til at passe op til 10 børn i deres 

eget hjem. Det beror dog altid på en individuel vurdering, hvor mange børn de private 

børnepassere godkendes til. Børnene skal indskrives hos hver sin børnepasser. 

Børnepasserne kan passe hinandens børn, men der skal altid være en børnepasser til stede 

pr. påbegyndt fem børn.  

Hvis pasningsordningen ikke foregår i børnepasserens private hjem, skal 

pasningsordningen godkendes som privat børnepasning i institutionslignende form. Det 

betyder blandt andet, at kravet til de bygningsmæssige rammer er de samme som for 

daginstitutionerne.  

 

I private pasningsordninger godkendt efter institutionslignende form, er der ikke et 

lovgivet maksimum for, hvor mange børn, der kan modtages. Det afhænger af 

pasningsordningens ressourcer, herunder de fysiske og personalemæssige rammer.  
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1.3 Pædagogisk tilsyn 
Skanderborg Kommune fører løbende tilsyn med børnepasseren. Det skal sikre, at den 

private børnepasser lever op til de forhold, som vedkommende er godkendt under.  

Tilsynsbesøgene kan være både anmeldte og uanmeldte, og de kan også finde sted, 

selvom forældrene ikke er til stede. Der bliver lavet en tilsynsrapport, som børnepasseren 

er forpligtet til at orientere forældrene om.  

Ved tilsynsbesøget kan børnepasseren få sparring om generelle problemstillinger og 

vejledning om almen trivsel og udvikling jf. pkt. 767 i vejledningen til Dagtilbudsloven.  

 

1.4 Økonomisk tilsyn 

Skanderborg Kommune fører tilsyn med, at tilskuddet til børnepasning bliver anvendt i 

overensstemmelse med den pasningsaftale, som det er bevilliget på baggrund af. Derfor 

kan du blive udtrukket til en stikprøvekontrol, hvor du skal kunne dokumentere, at du har 

udbetalt den aftalte løn/betaling.  

 

1.5 Klage 
Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftale eller 

pasningsordning, kan du klage til kommunen inden for fire uger. Klagen sendes til 

Dagplejekontoret på e-mail: E-mail: www.borger.dk/post 

Kommunen skal genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis 

kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som 

tager stilling til afgørelsen.  

 

Hvis du ikke mener, at kommunen overholder gældende lovgivning, kan du kontakte det 

kommunale tilsyn i Statsforvaltningen. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Det 

vil sige, at Statsforvaltningen kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager 

ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om 

sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Hvis en 

klagemyndighed tager stilling i den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.  

 

1.6 Opsigelse og overgang fra privat pasningsordning 
til anden pasning 

 Opsigelse af den private pasningsordning skal ske med en måneds varsel enten til 

den 15. eller til udgangen af en måned.  

 Opsigelsesvarslet er kun mellem forældre og børnepasser. Men du skal orientere 

Pladsanvisningen om, hvornår aftalen med børnepasseren ophører.  

http://www.borger.dk/post
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 Vi anbefaler, at opsigelsesvarslet maksimalt er en måned til den 15. eller udgangen af 

en måned. Det modsvarer opsigelsesvarslet for de kommunale tilbud. Vær 

opmærksom på, at vi kun udbetaler ét pasningstilskud, og at I ikke kan benytte andre 

pasningstilbud, før opsigelsesvarslet er udløbet.  

 Hvis pasningsaftalen ophører, forpligter Skanderborg Kommune sig ikke til en anden 

sammensætning eller omfang af dagtilbuddene, end der allerede findes i kommunen. 

Du kan for eksempel ikke efterfølgende gøre krav på at få dækket specielle 

pasningsbehov gennem Skanderborg Kommunes dagtilbud som for eksempel uden 

for de normale åbningstider.   

 Hvis du er skrevet på venteliste til et dagtilbud, kan du stadig modtage 

pasningstilbud, mens barnet er i privat pasning, hvis du er indstillet på at afbryde den 

private pasning. Ønsker du ikke at modtage pasningstilbud, mens barnet er i privat 

pasning, skal du kontakte din pladsanviser og få fremdateret din ansøgning.  

 Ønsker du at få dit barn i et kommunalt pasningstilbud, gælder de kommunale 

anvisningsregler.   

 

2.0 Privat børnepasser i eget hjem – forældrene som 
arbejdsgivere 
Hvis du ansætter en privat børnepasser i eget hjem, skal I indgå en pasningsaftale, der 

indeholder alle vilkår.  

Aftalen sendes til Dagplejekontoret på E-mail: www.borger.dk/post.  

Skabelon til aftale ligger på skanderborg.dk/pasning.  

Skanderborg Kommune anmoder om børnepasserens samtykke til at indhente straffe- og 

børneattest hos Rigspolitiet. Der kan gå op til 3 uger, før der kommer svar retur.  

Herefter bliver du kontaktet af en tilsynsførende fra Børn og Unge, som aftaler tid til 

godkendelses- /afklaringsmøde, der skal foregå i dit eget hjem. På dette møde skal både 

du som forælder og den person, du vil ansætte, være til stede.  

Skanderborg Kommune anmoder om børnepasserens samtykke til at indhente straffe- og 

børneattest hos Rigspolitiet. Der kan gå op til 3 uger, før der kommer svar retur.  

Du bør i egen interesse tegne en ulykkesforsikring på dit barn. Skanderborg Kommune 

kan ikke gøres ansvarlig, hvis dit barn kommer til skade.  

Ansøgning om tilskud 

Du skal indsende blanketten: ”Ansøgning om tilskud til privat pasning”. Den ligger som 

en digital selvbetjeningsløsning på skanderborg.dk/pasning.  

Arbejdsgiverforpligtelser 

Når du ansætter en børnepasser, er du arbejdsgiver og skal derfor: 

 Registreres med et CVR/SE-nr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.virk.dk) 

 Tegne lovpligtige forsikringer både arbejdsskadeforsikring og 

http://www.borger.dk/post
http://www.skanderborg.dk/pasning
http://www.skanderborg.dk/pasning
http://www.virk.dk
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 erhverssygdomsdækning (AES). Hvis ansættelsesforholdet ikke overstiger 400 timer 
årligt, skal den lovpligtige arbejdsskadeforsikring ikke tegnes.  

 Indbetale eget og børnepasserens bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 

 Indbetale bidrag til barsel.dk  

 Indbetale 12, 5 pct. af lønnen til Feriekonto 

 Følge reglerne i Lov om Ferie 

 Følge arbejdsmiljøloven 

 Børnepasseren skal selv betale B-skat og arbejdsmarkedsbidrag af sin løn. 
Pladsanvisningen indberetter lønnen til SKAT på baggrund af den gældende 
bevilling.  

 

Nyttige adresser 

 Oplysning om Feriekonto, ATP, AES og Barsel.dk får du hos ATP koncernen, 
www.virk.dk 

 Oplysning om arbejdsmiljøkravene får du hos arbejdstilsynet, www.at.dk 

 Oplysning om forsikringsspørgsmål får du hos Forsikring og Pension, 
www.forsikringogpension.dk 

 

3.0 Børnepasser uden for hjemmet – privatretlig 
aftale 
Hvis du indgår en aftale om pasning af dit barn med en privat børnepasser, som er 

selvstændig, skal I udfylde en kontrakt med alle vilkår. Kontrakten er en privatretlig 

aftale mellem forældrene og den private børnepasser.  

Aftalen mailes eller sendes i kopi til Dagplejekontoret.  

Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.  

E-mail: www.borger.dk/post 

Skabelon til standardaftale ligger på skanderborg.dk/pasning.  

Hvis den private børnepasser ikke er godkendt, skal denne proces sættes i gang som det 

første. Godkendelse af børnepasseren skal være på plads, før barnet kan blive passet.  

Du bør i egen interesse tegne en ulykkesforsikring på dit barn, hvis ikke den private 

børnepasser har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker de børn, som vedkommende 

passer. Skanderborg Kommune kan ikke stille krav om ulykkesforsikring hos en 

selvstændig børnepasser, og dermed kan Skanderborg Kommune ikke gøres ansvarlig, 

hvis dit barn kommer til skade.  

Ansøgning om tilskud 

Du skal indsende blanketten: ”Ansøgning om tilskud til privat pasning”. Den ligger som 

en digital selvbetjeningsløsning på skanderborg.dk/pasning.  

Arbejdsgiverforpligtelser 

Hvis du køber en plads hos en selvstændig børnepasser, er du ikke arbejdsgiver. Du skal 

derfor ikke have et CVR/SE-nr.  

http://www.virk.dk
http://www.at.dk
http://www.forsikringogpension.dk
http://www.borger.dk/post
http://www.skanderborg.dk/pasning
http://www.skanderborg.dk/pasning
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Børnepasseren skal selv betale B-skat og arbejdsmarkedsbidrag af sin løn. 

Pladsanvisningen indberetter lønnen til SKAT på baggrund af den gældende bevilling.  

 

Vikar hos privat børnepasser 

Den private børnepasser har mulighed for at få godkendt en vikar, som kan passe børnene 

hos den private børnepasser. Vikaren skal godkendes, og der skal indhentes straffeattest 

og børneattest. Børnepasseren skal oplyse dig som forælder om, hvem der er godkendt 

som vikar, og hvornår børnepasseren bruger vikaren til pasning af dit barn.  

4.0 Flere oplysninger  
Har du spørgsmål, eller ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Dagplejekontoret.  

Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg 

Tlf.: 8794 7316 

E-mail: www.borger.dk/post 

Fagsekretariatet Børn og Unge  •  Skanderborg Fælled 1  •  8660 Skanderborg 

http://www.borger.dk/post

