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Til forældre der har valgt privat pasningsordning i Odder kommune
Forældre der har valgt privat pasningsordning skal være opmærksom på følgende forhold omkring
privat pasningsordning.
For at kunne modtage tilskud til privat pasningsordning skal forældrene være berettiget til en plads i
et dagtilbud eller have søgt om tilskud til privat pasning senest 1 måned før behov.
Pasningsordningen opkræver den fulde betaling hos forældrene. Forældrene kan søge om tilskud til
børnepasningen fra kommunen. Tilskud udbetales forud og skal bruges til pasningsordningen.
Tilskud kan ydes til børn fra 24 uger til der tilbydes børnehaveplads. Dette sker hurtigst muligt fra
den 1. i den måned, barnet fylder 3 år. Tilskuddet er ikke skattepligtigt for forældrene, men den
private passer skal opgive indkomsten til Skat (B-indkomst). Tilskuddet stoppes/kræves
tilbagebetalt, hvis den indgåede aftale ikke holdes.
Tilskud til pasningen af barnet ydes kun til børnepasning i en af kommunen godkendt
pasningsordning. Forældrene og pasningsordningen skal indgå aftale om pasningen af barnet og
denne aftale sendes til kommunen sammen med ansøgning om tilskud.
En privat pasningsordning (evt. organiseret i dagplejeform) skal ved opstart sende en ansøgning til
Odder kommune om godkendelse samt kopi af aftalen mellem pasningsordning og forældre.
En aftale mellem forældre og privat pasningsordning skal indeholde:
Lokation for pasning
Antal børn der passes
Hvem passer børnene
Hvem passer børnene ved sygdom
Opsigelsesvarsler
Pasningstider
Økonomi – pris for pasningen
Sammen med ansøgningen om at blive privat pasningsordning skal der indsendes børneattester på
samtlige de personer, der kommer til at passe børnene. Det vil sige også eventuelle andre personer,
der dækker ind for dagplejeren ved sygdom.
Kommunen skal godkende: personerne, de fysiske rammer og forholdene i det enkelte hjem.
Yderligere skal aftalen mellem forældre og privat pasningsordning godkendes af kommunen.
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I sammenhæng med aftalen skal der gøres opmærksom på hvordan man vil håndtere børn med
særlige behov. Herudover skal den private pasningsordning opfylde målene i Odder Kommunens
børne- ungepolitik
I forhold til børn med særlige behov skal den private pasningsordning selv stå for skriftligheden i
den forbindelse. Hvis det konstateres, at et barn har et særligt behov, skal den private
pasningsordning påtale det ved tilsyn fra Odder Kommune. Det vurderes herefter, om man i den
private pasningsordning kan løfte opgaven. Skulle dette ikke være tilfældet har kommunen hjemmel
til, at flytte barnet til et kommunalt pasningstilbud.
Hvis barnet er i dagtilbud og ønsker privat pasningsordning i stedet for, ydes der først tilskud fra det
tidspunkt, hvor barnet er udmeldt af dagtilbuddet og aftalen mellem den private pasningsordning og
forældrene er godkendt af kommunen.
Hvis pasningsordningen ophører, eller hvis forældrene ønsker et dagtilbud i stedet for, er der en
ansøgningsfrist på 1 måned til et offentligt dagtilbud.
Forældre der har valgt privat pasningsordning skal yderligere være opmærksom på følgende forhold
omkring privat pasningsordning, hvor denne pasningsordning adskiller sig fra pasning i et
kommunalt tilbud.
Der er i privat pasningsordning ikke fastsatte regler for:
Forældrebetaling
Optagelse
Forældreindflydelse
Pædagogiske læreplaner
Børnemiljøvurdering
Kommunen står ikke til rådighed med pasning ved sygdom blandt personalet i den private
pasningsordning.
Der kan ikke søges om økonomisk eller social-pædagogisk friplads til privat pasningsordning.
Der ydes søskendetilskud til privat pasningsordning, hvis der er søskende i dagpleje, vuggestue,
børnehave, SFO eller godkendt privat pasning, hvor der ydes tilskud.
Søskendetilskud beregnes således: Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de
efterfølgende pladser.
Hvis søskendetilskud skal beregnes på pladsen i den private pasningsordning, beregnes det dog kun
med 85% af søskendetilskuddet på den billigste, alderssvarende plads i et kommunalt dagtilbud.
Dvs.
for børn i alderen 0-2 år: 85% af søskendetilskuddet til en dagplejeplads (udregnet på 12 mdr.)
for børn i alderen 3-6 år: 85% af søskendetilskuddet til en børnehaveplads (udregnet på 12 mdr.)
Rammer for tilsyn med dagtilbud i Odder Kommune kan se på kommunens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Odder kommune
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