Kirsten Lunding
Knudsvej 1
4180 Sorø
Tlf. 20 78 42 58
www.kirstensprivatepasningsordning.dk
kirstensprivatepasningsordning@gmail.com

Kontrakt
Barnets navn: ____________________________________________________________________
Fødselsdag og måned: _________/__________
Forældre:
Navn mor:

Mobil:

Navn far:

Mobil:

Adresse:

Barnets startdato: _____________________

Åbningstid:
Mandag – torsdag
Fredag

kl. 6.30 – 16.15
kl. 6.30 – 15.00

Mødetid senest kl. 9.00 medmindre andet er aftalt.
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Aftaler omkring pasningsforløbet:
I kan bruge min pasningsordning i 47,5 timer om ugen inden for den fastlagte åbningstid.
Ubrugte dage eller timer kan ikke overføres til andre dage eller timer efter min lukketid.
Jeg kan ikke tilbyde gæstepleje.
Under fridage, ferier eller sygdom, skal I selv sørge for pasning af jeres barn.

Ferier og lukkedage:
Resten af 2019:
Lukket 4. og 5. juli
Lukket uge 29, 30 og 31
Lukket pga. kursus 11., 12. og 13. september
Lukket uge 42
Lukket 21. dec. til 5. jan. 2020
2020:
Jeg holder vinterferie hele uge 7
Jeg holder påskeferie hele uge 15
Jeg lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
Lukket Grundlovsdag.
Sommerferie i ugerne 29, 30 og 31
Jeg holder efterårsferie hele uge 42
Jeg har lukket d. 23. dec. til 3. jan. 2021.
Der kan opstå dage, hvor jeg har brug for at holde halve eller hele fridage til eks. kurser, læger m.m.

Tilladelser:

Ja

Nej

Ladcykel. Spændt fast i godkendte seler og med godkendt cykelhjelm.
Bus og tog.
Bil. Spændt fast i godkendt autostol.

Trampolin. Brug af stor nedgravet trampolin i haven.
Facebook. Lukket gruppe, kun for forældre.
Foto/video På min hjemmeside eller til lokale aviser.
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Forsikring:
Det er vigtigt at I tegner en fritids-ulykkesforsikring på jeres barn, da denne også dækker
udenfor hjemmet, hvis barnet kommer til skade eller forvolder skade.

Betaling i år 2019:
Beløb:

8.400 kr. pr. mdr.

Beløbet skal være til disposition på min bankkonto senest den 1. i måneden.
Husk at skrive barnets navn på overførslen. Tilmeld gerne betalingsservice.

Min bankkonto:

Reg. nr. 0541

Konto nr. 2000696

Kommunen giver automatisk søskenderabat og tilskud til pasningen.
Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres bankkonto.
Betaling sker månedsvis forud.
Der betales fuld løn fra barnets starter til det slutter.
Der betales fuld løn under ferie, sygdom og på fridage.
Der betales i alle årets 12 måneder.
Lønnen reguleres hvert år d. 1. januar.
Det er ikke muligt at få friplads til en privat pasningsordning.
Opsigelse:
Der er gensidigt en måneds opsigelse gældende fra d. 1. i måneden.
Barnet overgår normalvis til børnehave i den måned det fylder 3 år.

Bare til info:
Jeg opbevarer kun jeres barns navn og jeres navn, adresse og telefonnummer, men ingen
oplysninger er umiddelbart tilgængelige i mit hjem. Jeg opbevarer ingen CPR-numre.
Husk at jeg ikke vækker jeres barn, medmindre at det bliver hentet. Det gælder under hele
pasningsperioden.
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Kontrakten og bilag med praktiske aftaler er gennemgået i fællesskab og vi er indforstået med de
gældende aftaler.

Dato og underskrift (forældre) _______________________________________________________

Dato og underskrift (børnepasser) ____________________________________________________
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