
 
Børn og Skole 
Pladsanvisningen 
Laksetorvet 
8900 Randers C 
Tlf. 89 15 14 20 

 
 

Ansøgning – tilskud til privat børnepasning 
 
 

Ansat børnepasser 
 
Der indgås aftale mellem: 

Forældre Børnepasser 

Navn: Navn: 

Cpr.nr.: Cpr.nr.: 

CVR.nr./SE.nr.:  

Adresse: Adresse: 

Tlf.nr.: Tlf.nr.: 

 

 

Barn/børn, der søges tilskud til: 

Navn Cpr.nr. 

  

  

  

 

 

Pasning foregår: 

I børnepasserens hjem: I forældrenes hjem: 

 

 

Pasningsperioden er aftalt til: 

Startdato: Forventet slutdato.: 

 

 

Der kan ikke samtidig med tilskuddet modtages barselsdagpenge til samme barn 

Barsel slutter pr.: 

 

 

Udgift til børnepasning: 

Specifikation af udgiften: 

Månedlig udbetalt løn: kr. 

Andre udgifter: 

Feriepenge: kr. 

ATP (børnepasserens andel): kr. 

ATP (arbejdsgivers andel): kr. 

Forsikring: kr. 
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Samlet månedlig udgift i alt: kr. 

 

Randers kommune orienterer SKAT via indberetning til eIndkomst. 

 

 Ansøgningen om tilskud skal indsendes inden pasningen af dit barn starter. 

 Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på ansøgerens NEM-konto. 

 Der kan ikke søges økonomisk fripladstilskud. 

 Barnet/børnene kan ikke samtidig med tilskuddet være i offentlig pasning. 

 Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen 24 uger til og med 5 år, dog længst indtil barnet 

begynder i børnehaveklasse. 

 Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet/børnene. 

 Tilskuddets størrelse bliver reguleret den 1. i måneden efter barnets fyldte 3. år. 

 Tilskuddet bortfalder, hvis familien fraflytter kommunen 

 

Undertegnede ansøger er indforstået med, at kommunen kan indhente oplysninger fra andre forvalt-

ningsmyndigheder, som har betydning for godkendelsen af pasningsaftalen. 

 

 

Det er forældrene, der indgår en aftale med børnepasseren. Kommunen har ikke arbejdsgiverforpligtelser 

i forhold til børnepasseren. Forældrene skal være opmærksomme på arbejdsgiverforpligtelserne og an-

svar i forbindelse med ansættelsesforholdet. Det betyder eksempelvis, at forældrene selv får ansvar for at 

søge information omkring regler for sygedagpenge, forsikring af børnepasser, udarbejdelse af skriftlig 

ansættelsesaftale osv. 

 

Dato og underskrift: 

  

Dato og ansøgers underskrift Dato og børnepassers underskrift 

  

 Dato og forældre/værges underskrift (hvis den ansatte er under 18 år 

 

Scannes og sendes fra din digitale postkasse til:  

 

Randers kommune, Borgerservice 

 I emnefeltet skrives: ”privat pasning att. Pladsanvisningen” 

 

 

Alternativt sendes til: 

Randers kommune 

Børn og Skole 

Pladsanvisningen 

Laksetorvet 

8900  Randers C 


