Vejledning til punkter i kontrakten
for privat pasningsordning
Løn
Lønnen er aftalt til (se kontrakt)
Lønnen forudbetales den 1. hverdag i måneden uanset
ferie eller sygdom. Der betales 12 gange årligt.
Med hensyn til skat, sørger jeg selv for afregning af B‐
skat, da dette af praktiske hensyn er lettest at håndtere.
Ligeledes sørger jeg selv for indbetaling af ATP‐bidrag og
andre skattemæssige forhold.
Aflevere‐ og afhentningstider
Barnet afleveres efter åbningstid (se kontrakt) og
modtages indtil kl. 09.00. Barnets afhentes inden
lukketid (se kontrakt).
Der kan dog aftales individuelt i særlige tilfælde.
Sygdom
I tilfælde af min sygdom, betales der løn de første 14
dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår
til kommunen. Forældrene betaler ikke løn efter de
ovenstående 14 dage.
For meget betalt løn tilbagebetales eller modregnes den
efterfølgende 1. i måneden
Barnets 1. sygedag
I tilfælde af at jeg ikke har mulighed for alternativ
pasning af mit syge barn under 12 år, har jeg mulighed
for at tage barnets 1. sygedag. Denne dag er med løn.
Opsigelse
Opsigelse kan finde sted således:
Der er en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en
måned.
Denne kontrakt ophører måneden forud for at jeres
barn fylder 3 år.
Fx:
1. Jeres barn fylder 3 år den 12. september. Jeres
kontrakt med mig udløber derved pr. 31. august.
2. Jeres barn fylder 3 år den 12. juli. Jeres kontrakt med
mig udløber derved pr. 30. juni.
Der skal således ikke ske opsigelse, når jeres barn fylder
3 år.
I opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i
god tid for at høre, om der er plads til jeres barn ved
ophør herfra. Ellers kan vi tale sammen om muligheden
for forlængelse.
Forsikring
I skal selv sørge for forsikring på jeres barn, da de ikke er
omfattet af forsikring gennem dagplejen.
Ferie og planlagte fridage
Jeg holder 6 ugers ferie fra 1. maj til 30. april, hvor I vil
blive orienteret skriftligt herom på forhånd med mindst
1 måneds varsel.

Derudover er der lukket i weekender og helligdage.
Forplejning
Jeg sørger for mad til børnene.
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.
Forældrene medbringer regnslag og fluenet til
barnevogn. Der medbringes dyne og pude til barnet.
Skiftetøj
Forældrene sørger selv for passende påklædning efter
vejrforholdene samt skiftetøj.
Barnets sygdom
Der tages kun mod rask barn! Det er barn, som kan følge
dagligdagen i dagplejen.
Rask barn er feberfrit barn i mindst et døgn.
Jeg gør opmærksom på, at der ikke må afleveres barn,
som har fået smertestillende samme dag. Dette er
farligt for barnet, hvis barnets kommer til skade.
Hvis barnet lider af diarre, øjenbetændelse og er meget
forkølet og lignende, afvises dette.
I tilfælde af at ovenstående konstateres i løbet af dagen,
kontakter jeg forældrene, og barnet skal afhentes
omgående.
Medicin
Barn, som skal have medicin modtages, men først når de
ikke længere smitter.
Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med
medicinen, hvis jeg skal give barnet medicinen.
Hverdagen
Jeg tilrettelægger selv min hverdag, hvor jeg sørger for
gode og alsidige udfoldelsesmuligheder for børnene,
således at det enkelte barns behov bliver tilgodeset.
Såfremt I har ønsker hertil, er disse meget velkommen.
Kørsel med barnet
Under bilkørsel med jeres barn, benytter jeg godkendt
barnestol.
Andet
Solcreme medbringes af forældrene
Særlige behov, som fx specielle creme og sæber, leveres
ligeledes af forældrene, hvis det jeg tilbyder ikke er godt
nok.

Jeg kan allerede nu varsle, at jeg fast holder fri:
Fredag efter Kristi himmelfartsdag
24. december
31. december
5. juni (grundlovsdag)
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