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Børnepasningskontrakt
Sanseungerne v/Elin Maria Jomsdal Jespersen opretter hermed kontrakt om betalt privat
børnepasning mellem:
Børnepasser
Elin Maria Jomsdal
Jespersen

Adresse
Egevolden 200, 2. TH

Og
Forældre

Postnr. Og by
2650 Hvidovre

Cpr. Nr. på begge forældre

Forældrenes mail

Forældres arbejdsplads/ tlf. arbejde

Telefon privat / mobil

Vedrørende pasning af
Barnets navn

Cpr. Nr.

Andre oplysninger
Barnets læge

Telefon

Oplysninger om allergi, handicaps eller lign.

Mobil
40574059
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Tilladelse til fotografering af mit barn med
pædagogisk formål samt anvendelse af billeder
i forbindelse med avisomtaler, promovering af
pasningstilbud, hjemmesider.

Tilladelse til videooptagelse af mit barn med
pædagogisk formål

JA

JA

NEJ

NEJ

Tilladelse til at cykle (ladcykel) med mit barn,
såfremt barnet er sikkert fastspændt og
benytter cykelhjelm

Tilladelse til at benytte slynger ved korte
gåafstande eller med trøstende/beroligende
formål

JA

JA

NEJ

Kontakt personer der må hente barnet
Navn
Adresse

NEJ

Telefon

Aftalens start og omfang
Barnets startdato:

De anførte tider er gældende indtil plejeforholdet ophører eller der træffes en anden aftale
mellem børnepasseren og forældrene
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Børnepasserens åbningstider:
Mandag Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fra kl.

07:00

06:30

06:30

06:30

06:30

Til kl.

16:30

16:30

16:30

16:30

16:00

Ferie (fastlagte)
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
1. maj
5. Juni (Grundlovsdag)
3 ugers sammenhængende sommerferie (uger ikke fastlagt endnu)
23. december – 1. Januar (begge dage inkl.)
Uge 42 (Efterårsferie)
Pris for pasning i 2018 (12 x årligt)
Pris for pasning er inklusiv kost, bleer, skumklude, udflugter og lignende omkostninger
9470 DKK indsættes på reg nr: 5017 Konto nr: 0001338911
Betaling sker forud, senest den første hverdag i måneden.
Husk at angive barnets navn på indbetalingen.
Prisændringer for egenbetaling efter modtaget tilskud, sker indenfor årets 1. Kvartal og følger
vuggestuesatsen med madordning i Hvidovre kommune, fratrukket 382 kr.
(Tilskud søges via barnets hjemkommune. Tilskuddet udbetales fra kommunen direkte til forældre
på Nem-konto.)
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Øvrige oplysninger
Ved sygdom tilbydes der IKKE gæsteplads. Forældre skal selv sørge for pasning, i tilfælde af
dagplejerens sygdom, ferie eller kursusaktivitet.
Vi er bekendt med at Elin kan pålægge gebyr på 250kr ved mere end 3 dags forsinket betaling og
250 kr. pr. 5 dage herefter. Barnet modtages først, når betalingen finder sted.
Udebliver betalingen mere end 15 dage eller ved gentagende udeblivelse af betaling kan
kontrakten opsiges af børnepasseren med øjeblikkelig varsel og kravet vil blive ført gennem
inkasso.
Forældrene giver tilladelse til at barnet må være sammen med dyr i hjemmet
Barnet skal være forsikret. Børnepasserens forsikring dækker ikke.
Opsigelse af kontrakt
Kontrakten opsiges til udløbet af den efterfølgende måned. Opsigelsesvarslet er gensidigt for
forældre og børnepasser

Dato

Børnepasserens underskrift

Dato

Forældrenes underskrift

