Privat børnepasning med
månedligt tilskud

Ordningen omfatter børn i alderen fra 24 uger til og
med 5 år, dog længst til barnet begynder i skole

Hvad går pasningsordningen
ud på?

Du kan som forældre i Hjørring Kommune, få økonomisk tilskud til privat pasning,

Som forældre kan I få kommunalt tilskud

hvor du enten ansætter en ”ung i huset” i

til en privat pasningsordning.

eget hjem eller får dit barn passet udenfor
hjemmet ved en selvstændig erhvervsdri-

Det maksimale tilskud til børn i alderen 24

vende, som også passer andre børn.

uger til og med 2 år, er max 5.566 kr. pr.
måned. Har I børn i alderen 3 til 5 år er til-

Forældre der ønsker at benytte ordningen

skudet max 3.567 kr. Tilskuddet gives un-

med tilskud, til ansættelse af børnepasser

der forudsætning af, at I selv betaler 25%
af den samlede pasningsudgift.
Ved deltidstilbud nedsættes tilskuddet
forholdsmæssigt.
Beløbende udbetales forud. .
Der ydes søskende tilskud.

Den private pasningsordning
består af:
• Forældre der ansætter en børnepasser.
• Forældre der indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende.

i eget hjem, betragtes som arbejdsgivere

simalt passe 5 børn. Hjørring kommune

og har i den forbindelse pligt til at indbe-

indhenter straffeattest og børneattest.

rette til ATP og til at tegne en arbejdsskaDer føres anmeldte og uanmeldte til-

deforsikring.

syn. Tilsynet skal sikre, at de forhold den
Man skal som hovedregel være 18 år for at

private børnepasser er godkendt under

passe børnene.

overholdes. Generelle problemstillinger
vendes, og der kan bl.a. gives vejledning

Det er i ordningen ikke muligt, at få tilskud

vedrørende sprog, allergi, motorik og al-

til pasning af eget barn.

men trivsel.

Kommunen anviser ikke pladser, du skal
som forældre selv finde den pasning i den
private pasningsordning du ønsker, og
derefter kontakte os.
De godkendte private pasningsordninger
kan findes på Hjørring kommunes hjemmesideunder privatpasning.
Godkendelse og tilsyn:
Alle pasningsordninger i den private
ordning skal godkendes af Hjørring kommune. Børnepasserens

pasningsadresse

og personlige kvalifikationer er godkendt,
og der er orinteret om bl.a. kost, ansvar
og tavshedspligt. Børnepasseren må mak-

Sådan gør I:
I kan rekvirere et ansøgningsskema til den

Når I gør brug af den private pasningsord-

private pasningsordning hos følgende:

ning er I stadig omfattet af den kommunale pasningsgaranti.

Børne- og Undervisningsforvaltningen
Administrationen Springvandspladsen
5
9800 Hjørring

Ønsker I at afbryde ordningen før det aftal- te
tidspunkt, skal det ske efter gældende regler:
1. måneds opsigelse til den sidste dag i en måned.
på pladsanvisningens selvbetjeningside, er det muligt
at lave en digital udmeldelse.
https://pladsanvisningen.hjoerring.dk/hjo
erringpub/login.htm.
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Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
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