Forbeholdt kommunen
Modtaget dato

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

5 708410 030239

Sendes til kommunen

KLE 28.18.04G01 - Sagsidentifikation

Ansøgning om tilskud
til privat børnepasning

Du/I kan bevilges tilskud til privat børnepasning fra det
tidspunkt, hvor aftalen om privat pasning er godkendt af
kommunalbestyrelsen. Denne blanket erstatter ikke en
egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat børnepasning.

Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag,
som er aftalt med personen, som passer barnet. Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn inden for en bestemt aldersgruppe indtil
skolestart. Herudover kan ydes evt. søskendetilskud.

Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at ansøgningen
om tilskud er godkendt af pladsanvisningen, samt i forhold til hvornår pasningen påbegyndes.

Beløbet er skattefrit for dig/jer, men skattepligtigt
for den pasningsperson, som modtager beløbet.

Blankettens næste side udfyldes sammen med pasningspersonen og tilbagesendes til pladsanvisningen.

Ansøger(e)
Ansøger A - Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Ansøger B - Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Forældre, der ansætter en børnepasser.
Forældre, der indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende.

Barn/børn
Navn

Personnummer

Pasningsbehov fra dato

Udbetalingen sker først efter kommunens godkendelse af pasningsordningen.
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Oplysninger om den forud indgåede aftale om privat børnepasning
Tilskuddet gives efter dagtilbudslovens kapitel 15
Børnepasseren
Personnummer

Navn
Adresse

Aftalen omfatter pasning af barnet/børnene
Personnummer

Navn

Timer pr. uge

I alt timer pr.uge

Bemærkninger

0,00

Pasningstidsrum
Fra dato

Til dato

Aftalt ansættelsesperiode

Lønudgift/vederlag for pasning
Kr. pr. måned

Løn/Vederlag for børnepasning
Andre udgifter til børnepasning (dokumentation vedlægges)
0

Samlede udgifter til børnepasning

Underskrifter
Jeg/vi erklærer, at ovenstående oplysninger er i overenstemmelse med kontrakt indgået med børnepasser, og at jeg/vi
er bekendt med mine/vores rettigheder og pligter, som de fremgår rubrikken Underskrifter
Kommunen skal føre tilsyn med de pasningsforhold, der etableres under tilskudsordningen, jf. dagtilbudslovens § 78, stk. 2, fx
ved uanmeldte besøg på pasningsadressen. Det bemærkes, at
ovennævnte aftale ikke erstatter et ansættelsesbevis eller pasningsaftale mellem forældrene og privat passer.
Kommunen skal endvidere orientere dig om følgende:
Du/I har pligt til straks at informere kommunen om ændringer i
de oplyste forhold, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 2. Forkerte
eller manglende oplysninger kan medføre, at kommunen rejser
krav om tilbagebetaling af tilskuddet, jf. dagtilbudslovens § 93.
Hvis du/I bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til

kommunen, kan du/I idømmes bøde efter retssikkerhedslovens §
12b eller straffes efter straffelovens § 289a.
Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger - bl.a. ved
samkøring af data - om økonomiske forhold mv. fra fx arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser og andre myndigheder, herunder
kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2, 4 og 5.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver
oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Du/I har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig/
jer. Du/I kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Bevilling
Tilskuddet
udgør
Udbetales
første gang

Forbeholdt pladsanvisningen
Kr. pr. måned

Dato

Underskrift

Dato
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