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Generelt 

 
Hvis du bor i Slagelse Kommune, kan du få tilskud til privat pasning, ved at købe en plads til dit 

barn hos en godkendt privat pasningsordning eller du kan få tilskud til at indgå aftale med egen 
børnepasser. 
 

Pasningen skal foregå i Slagelse Kommune eller i en nabokommune. 
 

Privat pasning skal leve op til den generelle forhåndsbestemmelse i Dagtilbudsloven, og skal derfor 
blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge 

læringsmiljøer.  
 
Regler om pædagogiske læreplaner gælder ikke for privat pasning. 

 
Privat pasning skal endvidere leve op til Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik.  

 
 

Tilskud 
 

Reglerne for tilskud er de samme uanset om, du får dit barn passet i en Privat pasningsordning eller 
om du vælger selv at indgå aftale med egen børnepasser. 
 

Forældre kan efter Dagtilbudslovens § 80 ansøge kommunen om at modtage et tilskud til brug for 
pasning i Privat pasning. Tilskuddet forudsætter, at kommunen godkender den skriftlige 

pasningsaftale, der udarbejdes mellem den Private pasningsordning/børnepasseren og forældrene. 
Pasningsaftalen følger dansk aftalelov. Du indgår aftale med en privat pasningsordning og hæfter 

herfor. 
 
Når du indgår en kontrakt med en privat pasningsordning, er det en juridisk bindende aftale. 

Slagelse kommune er ikke en part i aftalen. Da det alene er dig og den private pasningsordning, der 
fastlægger kontraktens betingelser, betyder det, at du selv skal aftale, hvad der skal ske i tilfælde 

af ferie, sygdom m.v. 
Slagelse kommune tilbyder ikke gæsteordning eller andre pasningsmuligheder til børn i privat 

pasning. 
 
Slagelse kommune yder tilskud for 12 måneder ud fra en ugentlig åbningstid på 48 timer. 

Tilskuddet er inklusiv den private pasningsordnings udgifter til evt. vikar under ferie eller andet 
fravær. Den private pasningsordning kan indgå aftale med en vikar eller aftale frihed/ferieafvikling i 

samspil med forældrene. 
 

Tilskuddet beregnes ud fra en ugentlig åbningstid på 48 timer, eller der kan indgås 
deltidskontrakter imellem private pasningsordninger og forældre med ugentlige åbningstider op til 
41,5 timer, 30 timer eller 20 timer, såfremt begge parter ønsker det. Tilskuddet reduceres 

forholdsmæssigt herefter.  
 

Slagelse kommune giver et tilskud, der dækker op til 75 % af dine udgifter til blandt andet løn eller 
betaling for pasning. Forældre skal selv som minimum dække 25 % af udgifterne. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet årligt, se takstblad. 
 
Du kan søge om tilskud til privat pasning fra dit barn er 26 uger og indtil den 1. i den måned, hvor 

dit barn fylder 3 år og bliver tilbudt en børnehaveplads. Tilskuddet udbetales første gang for den 
måned, hvor den private pasning begynder, og sidste gang for den måned hvor retten til tilskuddet 

stopper, det vil sige når dit barn begynder i børnehave. 
 

Du skal ikke betale skat af tilskuddet. 
 

https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/udvikling-planer-og-projekter/vision-politikker-og-strategier/
https://www.slagelse.dk/takster-dagtilbud
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Du kan få tilskud fra det tidspunkt hvor dit barn har en garantidato efter de gældende 

Visitationsregler i Slagelse Kommune og har en godkendt pasningsaftale. 
Opskriv dit barn til privat pasning på Digital Pladsanvisning med den behovsdato, hvor du har brug 

for pasning. Du vil efterfølgende modtage et brev med din garantidato. 
 
Vær opmærksom på at du som hovedregel først kan modtage tilskud til privat pasning efter endt 

barsel. 
 

Kan dit barn stadig stå på venteliste til andre dagtilbud? 
 

Ifølge lov nr. 554 om ændring af dagtilbudsloven § 27C kan dit barn stå på venteliste til et 
kommunalt dagtilbud i samme aldersgruppe, samtidig med at du modtager tilskud til privat 
pasning. Dit barn kan først starte på en anden plads, når din pasningsaftale er opsagt og ophørt. 

 
Hvis du på et tidspunkt ønsker at skifte til et kommunalt dagtilbud i samme aldersgruppe, skal du 

selv kontakte pladsanvisningen og blive skrevet op på ny.  
 

Vær opmærksom på at få dit barn skrevet op til en plads i børnehave. 
 

Ved evt. opsigelse af pasningsaftalen: 
Hvis du ønsker at opsige pasningsaftalen med din private pasningsordning, skal dette ske med det 
indgåede opsigelsesvarsel før Slagelse kommune vil kunne tilbyde en anden plads til dit barn. 

Du skal også i den forbindelse være opmærksom på at genopskrive dit barn til pasning med 
pasningsgaranti. 

 
 

Du har mulighed for at vælge privat pasning på to måder. 
 

1. Du kan købe en plads hos en godkendt privat pasningsordning.  

I dette tilfælde er der tale om et selvstændigt erhverv, og det er ikke dig, der har arbejdsgiver 
forpligtigelser. 

Den private pasningsordning udfylder en pasningsaftale som pasningsordningen og du underskriver. 
Vær opmærksom på at pasningsaftalen følger almindelig aftalelov, og du hæfter selv for din 

underskrift i forhold til vederlag. Dagplejekontoret skal godkende pasningsaftalen inden kommunen 
kan yde tilskud til pasningen. 
 

2. Du kan indgå aftale med en egen børnepasser, for eksempel en ung m/k, bedsteforældre 
eller en anden person.  

a) Du kan vælge at samarbejde med en børnepasser, som er selvstændig – B-indkomst og 
aflønne vedkommende under ferie og sygdom.  

Børnepasseren sørger selv for afregning af skat og forsikring. 
 

b) Du kan også selv vælge at ansætte en børnepasser og være arbejdsgiver. Du skal være 

opmærksom på, at du får en række forpligtigelser hermed. Børnepasseren skal dog være 
fyldt 18 år ved ansættelsen.  

Du skal betale udgifterne til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring, og du skal selv 
udbetale løn. Du har pligt til at orientere den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 

 
Pasningen kan for begge ordninger forgå i den ansattes hjem eller i dit eget hjem. Tilskuddet går 
alene til pasning af barnet og ikke til rengøring af hjemmet eller andet. 

 
 

Tilsyn 
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen godkende og føre tilsyn med Privat pasning, der 

er godkendt under § 78. Formålet er at føre tilsyn med forholdene i Privat pasningen samt at støtte, 
rådgive og vejlede den private pasningsordning/børnepasseren. Dette for at sikrer kvaliteten af 

børnepasningen. 
 

https://www.slagelse.dk/da/service-og-selvbetjening/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-6-aar/skriv-dit-barn-op-til-dagtilbud/
https://www.slagelse.dk/da/service-og-selvbetjening/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-6-aar/skriv-dit-barn-op-til-dagtilbud/
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Den private pasningsordning/børnepasseren kan også bruge den tilsynsførende pædagog som 

sparringspartner med hensyn til de spørgsmål, der kan opstå, omkring pædagogiske og 
sikkerhedsmæssige indhold i pasningsordningen.  

 
Det er et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn i privat pasningen gennemsnitligt skal stå 
mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.  

I Slagelse kommune er tilsynet uddeligeret til Slagelse Dagpleje og udføres af en dagplejepædagog. 

 

 
Friplads og søskendetilskud 

 
Det er ikke muligt at få nedsat betalingen til en privat børnepasningsordning. 
Der gives søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, SFO eller privat pasning 

med tilskud efter § 80 i Dagtilbudsloven. 
 

 
Ansøgning om tilskud 

Du kan søge tilskud til privat pasning via Digital Pladsanvisning. Log på med NemID og vælg dit 
barn, som du ønsker at søge tilskud til. Vælg underoverskriften Privat pasning og udfyld 

ansøgningen.  
Du vil modtage en besked i din e-Boks, når ansøgningen er behandlet.  
 

 
 

 
 

 
 

https://www.slagelse.dk/da/service-og-selvbetjening/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-0-6-aar/skriv-dit-barn-op-til-dagtilbud/

