
                Sydbyens Private Børnepasser 

                              Dalgasgade 19, 8600 Silkeborg 
 

                                    Jette Würtz  mobil 257820 98 mail: jette-wurtz@hotmail.com 

                                                                   Kontrakt 

 imellem  forældre:……… til ………….og Privat børnepasser Jette Würtz.  

Barnet ønsker opstart .d.  1-  8-  2019. 

Åbningstiden: 

Mandag til torsdag 07.00 – 16.30  og fredag 07.00 – 16.00 ( medmindre andet aftales individuelt ) 

Betaling: 

Betaling (tilskud fra kommunen og egenbetaling) betales forud hver d. 1. i måneden via bankoverførsel (se folder). Der betales 
2.715 kr. /mdr./ 12 gange/ årligt. 

Tilsyn: 

Silkeborg Kommune fører 2 årlige tilsyn i min Private Børnepasning. Tilsynet kommer på et anmeldt og et uanmeldt besøg. 
Tilsynet skal sikre at børnene trives og udvikles. De fysiske omgivelser tilses også. 

Sygdom: 

I tilfælde af min sygdom afløses jeg af en (af Silkeborg Kommune) godkendt vikar her i mit hjem.  

Thorkild er godkendt vikar. Pernille Würtz (godkendelse under udarbejdelse) 

Opsigelse: 

Opsigelse kan finde sted således : 
Der er halvanden måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned for begge parter. 

Forsikring: 

I skal selv sørge for forsikring på jeres barn, da de ikke er omfattet af forsikring gennem min private børnepasning. 

Ferie: 

Jeg holder i alt 5 ugers ferie. Jeg holder lukket på helligdage. 
Jeg holder sommerferie i juli måned i tre sammenhængende uger. De tre dage før påske- fredagen efter 
Kristi himmelfartsdag og evt. 2 og 3 januar. 
Ferieåret 2019- 2020 går fra og med 1-8-2019 til 31-7 2020 og ser således ud: 
Juleferie fra og med 21-12-2019 til og med søndag d. 5-1-2010. (6 feriedage) 
Påskeferie fra og med lørdag d. 4-4-2020 til og med d. 13-4-2020. ( 3 feriedage) 
Kristi himmelfartsferien fra og med torsdag d. 21-5-2020 til og med søndag d. 24-5-2020.(1 feriedag) 
Sommerferien fra og med 4-7-2020 til og med 26-7-2020. (15 feriedage uge 28-29 og 30) 
 

 



                Sydbyens Private Børnepasser 

                              Dalgasgade 19, 8600 Silkeborg 
 

                                    Jette Würtz  mobil 257820 98 mail: jette-wurtz@hotmail.com 

Forplejning:  

Jeg sørger for fuldkost til børnene som er 95% økologi. Der er morgenmad – formiddagsmad – frokost og eftermiddagsmad.(se 
folder og dagsprogram)  

Ved specialkost (som ikke kan købes i almindelige forretninger) medbringes dette selv af forældrene.  

Bleer:  

Medbringes af forældrene  

Barnevogn og lignende:  

Forældrene medbringer barnevogn og godkendt sele (medmindre andet er aftalt)  

Forældrene medbringer regnslag og fluenet til barnevogn. Der medbringes dyne og pude til barnet (medmindre andet er aftalt) 

Skiftetøj:  

Forældrene sørger selv for passende påklædning efter vejrforholdene samt skiftetøj.  

Barnets sygdom: 

Der tages kun mod raske børn! Det er børn, som kan følge dagligdagen.  

Børn som skal have medicin modtages, men først når barnet ikke længere smitter. 
Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, og jeg kan evt. give barnet medicinen. Bliver barnet sygt hos mig,  
kontakter jeg forældrene. 

 

Solcreme og salve: 

Jeg tilbyder solcreme (svanemærket faktor 30) og zinksalve til røde haler. Ønsker forældrene andet med 
bringes dette af forældrene. 

Barnets pasningsbehov som udgangspunkt. 
Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
     

 
Dato     Dato 
 
 
 
Underskrift forældre    Underskrift Jette Würtz 


