Kontrakt
Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser

Hos

Faster
Velkommen til min private pasningsordning, jeg er meget glad for at
kunne byde jer og jeres lille guldklump velkommen i ”familien”.
I denne kontrakt har jeg udarbejdet et skriv omkring de mest
generelle retningslinjer og regler for min private pasningsordning.
Jeg vil gerne at I læser den grundigt igennem, før I underskriver og
retunerer til mig.
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1. Oplysninger om Hos Faster
Navn: 		
Adresse:
Telefon:
Mail adresse:
Hjemmeside:

Camilla Jønck Schmidt
Toften 11, 7190 Billund
28948991
cjnckschmidt@gmail.com
www.hosfaster.com

Antal børn pasningsordningen er godkendt til: 5

1.1Oplysninger om barnet
Navn______________________________________________________
Fødselsdato:________________________________________________
Adresse:___________________________________________________
Særlige forhold:_____________________________________________

1.2 Oplysninger om forældrene
Navn
Mor:______________________________________________________
Far:_______________________________________________________
Samlever:__________________________________________________
Adresse____________________________________________________
Mail adresse:_______________________________________________
Forældremyndighed		Mor:		Far:		Begge:
Telefon privat:______________________________________________

Arbejdsplads:
Mor:______________________________________________________
Far:_______________________________________________________
Telefon arbejde/mor:_________________________________________
Telefon arbejde/far:__________________________________________

2. Åbningstider
Som udgangspunkt har jeg følgende åbningstider for min pasningsordning, men alt er relativt og jeg
er også fleksibel hvis der er behov for tidligere eller længere dage.
Mandag- torsdag: 7:30 -16:00
Fredag: 7:30 -15:00
Jeres barn skal være afleveret efter den angivne åbningstid og være afhentet inden for den angivne
lukketid. Jeg åbner når det første barn er afleveret, og lukker når det sidste barn er hentet.
Hver søndag sender I mig ca. tider for kommende uge, hvornår barnet kommer og hvornår barnet
bliver afleveret. Dette er for at jeg bedre kan planlægge ugens forløb og aktiviteter.
Jeg udleverer kun jeres barn til jer som forældre, hvis ikke andet er tydeligt aftalt med jer.

3. Betaling og priser

Pasning hos mig koster kr. 9200,- pr. mdr.
Tilskuddet fra Billund kommune er kr. 6306,- (dette gør sig gældende for 2022, men vil også blive
reguleret hvert år)
Dvs. at jeres reelle egenbetaling er kr. 2894,Jeg har kun fuldtidspladser til rådighed, dvs. at barnet bliver indskrevet på 32 timer eller derover.
Prisen er inkluderet: kost, bleer, skumklude, diverse creme og ture ud af huset m.m.
Der er prisregulering hvert år til d. 1. januar.
Beløbet på kr. 9200,- skal være til rådighed på min konto den 1. i hver måned, og skal betales forud.
Betalingen foregår i årets 12 måneder. Tilskuddet fra Billund kommune, vil I også blive betalt forud.
Mine kontooplysninger er: Reg: 6235 Kontonr: 0011353983
Læs mere om Frit valg-ordningen og tilskud på: https://billund.dk/borger/boern-unge-og-familier/
privat-boernepasning/privat-pasningsordning/tilskud/
Spørgsmål omkring økonomi og tilskud, kan rettes til pladsanviser Stinne Lindbjerg Toft, tlf 79727410

4. Sygdom

Jeg modtager ikke børn der er syge i forhold til smittefare for de øvrige børn og for mig selv. Børn har
ligeledes bedst af at blive raske hjemme, da der i dagplejen ikke er tid til den omsorg som et barn der
er syg har behov for.
Barnet må komme når det er raskt og feberfrit, og kan deltage i de aktiviteter som det plejer uden at
kræve særlig pasning.
Læs om de specifikke sygdomme på: http://www.sygeboern.dk
Husk at give mig besked hvis jeres barn bliver syg enten pr. telefon eller sms og også ved raskmelding.
Dog tidligt kl. 6:30: og senest kl. 21:00.
Jeg tilbyder ikke gæstedagpleje i tilfælde af at jeg skulle blive syg, og I skal derfor selv sørger for
pasning af jeres barn.

5. Ferie og fridage

Pasningsordningen holder ferielukket under ferie, weekender samt helligdage.
Jeg følger som udgangspunkt skolernes ferie.
Hos Faster holder lukket følgende dage i 2022:
Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: 14. april – 18. april 2022 (begge dage inklusiv)
Store bededag: 13. maj 2022
Kristi Himmelfartdag og fredagen efter (26 og 27 maj)
Pinse: Mandag d. 6. juni 2022
Sommerferie: Uge 28 og 29 + 35
Efterårsferie: Uge 42
Juleferie: 22. december - 2. januar 2023
Udover overstående feriedage vil jeg hvert år have lukket på følgende datoer:
24 februar, 13 april og 11 november.
Min ferieplan til blive varslet i god tid, så I har mulighed for at planlægge det ind i jeres liv.
Jeg tilbyder ikke gæstedagpleje når jeg holder ferie.

6. Vikar

Min mand Jens er også godkendt vikar og vil kunne varetage pasning og modtagelse/afhentning af
børnene i de tilfælde der skulle blive behov for det.
Herudover kan det sagtens blive en mulighed at gøre brug af en eller flere faste vikarer i tilfælde af
sygdom eller andet. I vil som forældre blive præsenteret for den/de vikarer jeg vælger og de skal i den
forbindelse også godkendes af kommunen.

7. Kost og måltider

Børnene vil som udgangspunkt få tilbudt mad 4 gange i løbet af dagen, (altid efter behov) som i løbet
af ugen vil være varieret. Jeg stræber efter at børnene får en sund og varieret kost ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det bliver en kombination af økologi/ikke økologi og råvarer fra egen have.
Da dagplejen åbner 7.30 går jeg som udgangspunkt ud fra at jeres barn har spist morgenmad hjemmefra. Kan de ikke vente til formiddagsmaden omkring kl. 9, finder vi selvfølgelig også ud af det.
Formiddagsmaden vil være forskellig slags frugt, og evt. en bolle, knækbrød eller kiks m.m.
Frokosten vil være en kombination af rugbrød med forskellig slags pålæg samt kolde og lune retter.
Her vil altid være grønt til. Vi vil have en ugentlig fiske dag, men herudover vil madplanen tage afsæt i
årstiderne/sæsonens frugt og grønt og dagens aktivitet.
Eftermiddagsmaden kan være en snack bestående af en bolle med pålæg, yoghurt, koldskål, frugt
m.m.
Børnene vil efter evne være en aktiv del af madlavningen og vi vil med tiden dyrke vores egne
grøntsager, bær og frugter i haven, som vi også vil bruge i dagens måtider.
Børnene vil få tilbudt vand og mælk til måltiderne.
Jeg køber ikke speciel kost, så det skal jeres barn selv medbringe hvis det er aktuelt.

8. Fysiske rammer

Hos Faster vil jeg give børnene den samme følelse som de ville have hvis eller når de er på besøg hos
deres faster. Her skal være hjemmelige rammer med fokus på nærvær, tryghed og en familiær stemning.
Vi laver de ting som man også ville lave sammen med en Faster, og relationen og den hyggelige stemning
vil altid være i fokus.
Det samme gælder for forældrene som altid skal føle sig velkommen i vores hjem, og hvis der er brug for
en kop kaffe og en snak, stort som småt, vil der altid være tid og plads til det.
Indendørs: Vi har vores legerum, som kun er vores. Samt gangen med garderobe, pusleplads og toilet.
Udover dette, vil vi selvfølgelig opholde os i resten af huset, og i de rum der giver mening for dagens
aktivitet. F.eks. Vi laver mad i køkkenet, vi holder biograf i sofaen, vi pjasker med vand på badeværelset
osv.
Udendørs: I haven som er indrettet i forskellige rum som frugthaven, legeområdet og køkkenhaven, gør
vi også brug af hele haven og vil bruge de områder der giver mening for den aktivitet vi finder på.
Aktiviteter og dagens program kommer altid an på børnenes lyst og humør. Vil de ikke med på tur en
dag, så bliver vi hjemme og hygger os i stedet for. Vil de gerne på tur, gør vi det - og her tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i børnenes ønsker og ideer til eventuelle udflugtsmål.

9. Pædagogik

Som uddannet pædagog vil jeg gøre brug af min faglige viden i hverdagen. Jeg vil lave aktiviteter der er
alderssvarende og som giver udvikling til børnene på det niveau de hver især er, og indenfor nærmeste
udviklingszone, som er er det barnet næsten kan.
Jeg er særligt optaget af at bruge naturen i mit arbejde og mener at hvis vi fra helt små øver os i, at værne
om naturen og dyrelivet, inddrage det i dagligpraksis, så lærer vi samtidig en masse om empati, medmenneskelighed og omsorg for hinanden.
Jeg vil have et pædagogisk formål med mange af dagens aktiviteter, og her vil jeg benytte mig af de 6
pædagogiske læreplanstemaer, for på den måde at komme rundt om det hele barn, når vi øver og udvikler os dagen igennem.
Nedenfor vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg vil arbejde med barnets trivsel og udvikling i praksis.
BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING
At arbejde med barnets alsidige og personlige udvikling ser jeg som fundamentet for at arbejde med de
øvrige 5 læreplanstemaer. Det handler om at have fokus på barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets
følelser og dets selvværd.
Hos Faster møder børnene en positiv og anerkendende voksen, hver dag. Jeg ser barnet, hvor det er, og
tager udgangspunkt i hvad det kan. Jeres barn vil hos mig blive støttet og guidet gennem det, der skal
øves i. Jeg vil sørge for at jeres barn bliver tilpas udfordret og lade det opleve at noget lykkes når man
øver sig. Derudover har jeg fokus på børnenes selvværd, ved at inddrage dem i dagligdagen, at give dem
små opgaver og lade dem føle, at de bidrager til fællesskabet.
SOCIALE KOMPETENCER
Hos Faster har jeg i dagligdagen fokus på fri leg og venskaber. Det er gennem legen at venskaber
etableres og udvikles. Jeg vil støtter og respektere børnenes initiativer, giver dem mulighed for at eksperimentere, samarbejde, forhandle, indgå kompromiser og løse konflikter for at få legen til at udvikle sig.
SPROG
Hos Faster vil jeg støtte, øve og udvikle børnenes sprog i dagligdagen. Jeg vil læse bøger, synge faktesange, bruge sangkufferten, læse rim og remser, snakke om hvad vi laver og sætte ord på handling.

KROP OG BEVÆGELSE
En del af barnets læring sker når barnet er i bevægelse. Barnet udforsker verden og lærer heraf. Jeg vil sørge
for at sanserne bliver stimuleret i hverdagen. Det vil jeg gøre ved f.eks. at lave motorikbane, cykle, gynge,
hoppe, danse, synger lave sanglege, løber i naturen, på bakker og forskelligt underlag. Jeg sikrer at børnene
får sund og alsidig kost, så de har energi til leg og bevægelse dagen igennem. Jeg vil give børnene ro til at få
de nødvendige lure. Jeg vil hjælpe børnene med at lære deres kropsdele at kende.
NATUR OG NATURFÆNOMENER
Hos Faster vil vi bruge en stor del af tiden udenfor - i naturen. Jeg har en stor lukket have, med sandkasse
og stimuli til sanserne via sansegynge og andre alderssvarende aktiviteter.
Jeg har mange af byens legepladser i nærheden, og på cykel når vi hurtigt skoven. Jeg vil benytte mig af
byens mange faciliteter og vi vil deltage i de arrangementer der bliver tilbudt, hvis det giver mening.
Børnene bliver en del af årets gang i haven, og deltager i det omfang de kan. Om foråret skal vi have sået
blomster, som vi kan nyde og plukke buketter af hen på sommeren. Om sommeren skal vi plante krydderurter, grøntsager som tomater, agurker, kartofler og gulerødder som vi vil bruge i madlavningen. Om
efteråret skal vi have plukket bær som vi kan koge grød af osv.
Når vi er kreative foregår det med materialer fra naturen. Vi kan finder dyr under de store sten og tager en
snak om hvilke dyr det er og hvordan de lever. Leg under åben himmel giver børnene plads til, at have store
armbevægelser og rum til at udforske. Vi finder små gemmesteder samt klatremuligheder, vi elsker bare
fusser både i sneen om vinteren og på græsset en sommerdag.
KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER
Hos Faster er vi kreative ud fra årstidens højtid; vi slår katten af tønden, sår karse, snakker om hvordan
man sidder ved bordet, vi øver os i at sende maden rundt. Vi synger sange der passer til årstidens højtider.
Vi hører musik, vi danser og mærker hvilken følelse musikken giver os indeni. Vi maler, tegner, laver perler,
klipper og klistre.

10. Familie og gæster i hjemmet

Min mand vil for det meste være taget afsted om morgenen når I afleverer, men han vil være hjemme om
eftermiddagen når i afhenter. Han vil også blive et kendt ansigt for jeres børn, og være en del af hverdagen/
eftermiddagsaktiviteten i det omfang han er hjemme. Da han også er uddannet pædagog vil jeg også trække
på hans pædagogiske fagligheder og kunnen, især indenfor natur og udeliv, hvor han har sin store interesse.
Vores 2 drenge kan være hjemme om morgenen inden de skal i skole/børnehave, eller om eftermiddagen
samt på fridage eller under sygdom. Hvis de er syge, vil de ikke være i samme rum som børnene Hos Faster.
Det kan forekomme at der opholder sig gæster i hjemmet, men det vil altid foregå på børnenes vilkår.

11. Husdyr i hjemme

Der vil være husdyr i hjemme, som vil bive en del af børnenes dagligdag, dog altid under opsyn. Hos Faster
bor hunden Nanna, som er en lille dansk/svensk gårdhund. Herudover har vi et akvarie med fisk som
børnene også kommer til at hjælpe med at fodre og passe.

12. Ulykkesforsikring

Det er vigtigt at jeres barn er dækket af en ulykkesforsikring, hvis jeres barn mod forventning, skulle komme til skade. Rådgiv jer evt. hos jeres forsikringsselskab.

13. Børneattest

Der er i forbindelse med godkendelse af pasningordningen fra kommunen, indhentet børneattest på mig og
alle andre i husstanden over 15 år.

14. Rygepolitik

Hos Faster er et røgfrit hjem og miljø for børnene at færdes i.

15. Tavsheds -og underretningspligt

Jeg har som privat pasningsordning tavshedspligt om både børn og forældres forhold, samt underretningspligt i tilfælde af at jeg finder det nødvendigt.

16. Førstehjælpskursus

Jeg har taget et fysisk førstehjælpskursus i marts 2022, med fokus på børn og babyer. Jeg vil tage et årligt opfølgningskursus online, og gentage det fysiske kursus hvert 2. år.

17. Tilsyn af Billund Kommune

Billund Kommune fører tilsyn med pasningsordningen, hvor de bl.a. kontrollerer sikkerhed, hygiejne, det
pædagogiske miljø der sikrer børnenes tryghed og trivsel samt deres udvikling. Billund kommune kommer
på 3 anmeldte besøg i løbet af året, samt et uanmeldte besøg. I vil som forældre bliver orienteret om udfaldet
af disse besøg, da jeg foretrækker at have en “gennemsigtigt” virksomhed hvor I altid ved hvad der foregår
omkring jeres børn.

18. Misligholdelse af aftalen

I tilfælde af at de aftaler vi har indgået i denne kontrakt ikke overholdes, vil jeg give 2 advarsler, hvorefter jeg
har ret til at opsige barnet i pasningsordningen fra dags dato.

19: Opsigelse

Kontrakten kan opsiges begge veje med 1 måneds varsel og altid til d. 1 i hver måned.
I den første måned er der ingen opsigelseskrav.
Barnets navn: ____________________________________________________________
Dato og børnepasserens underskrift ____________________________________________
Dato og forældrenes underskrift___________________________________________________

20. Tilladelser
Foto

Fotografering og optagelse af kortere videoklip:
Undertegnede forældre giver hermed tilladelse til, at der Hos Faster må tages billeder samt optages
mindre videoklip af vores barn, som må bruges til hjemmeside, nyhedsbreve, facebookgruppe og i
pasningsordningen. Jeres barn vil på billederne fremstå glad eller neutral.
Billederne og de mindre videoklip, har det formål, at fremvise dagligdagen i pasningsordningen eller
ture ud af huset.
Ja_____ Nej_____
Barnets navn: ____________________________________________________________
Dato og børnepasserens underskrift ___________________________________________
Dato og forælders underskrift ________________________________________________

Transport

Undertegnede forældre giver hermed tilladelse til, at vores barn må transporteres i:
- El -ladcykel med godkendte cykelhjelme og seler
- Bil med godkendte autostole
- og med offentlig transport.
Formålet med de forskellige transportmuligheder er, af vi kan komme afsted på mindre og længere
ture ud af huset.
Ja_____ Nej_____
Barnets navn: ____________________________________________________________
Dato og børnepasserens underskrift ___________________________________________
Dato og forældrenes underskrift ________________________________________________

21. Underskrift
_____________
Dato				
_____________________________________________________________________________
Forældre 					
_____________________________________________________________________________
Hos Faster

