
Janes Børnehus Privat pasningsordning 
v/Jane Wenneberg 
 Gadebakken 29, Virring 
8660 Skanderborg 
Tlf: 28946103 
Mail: jane@wenneberg.dk 
Hjemmeside: janesboernehus.dk 

  

 

Kontrakt – privat pasningsordning 

Barnets navn:_____________________________________________    Cpr.nr.________________ 

Forældre: 

Mor 
Navn:  Mobil:  

Adresse:  Mail:  

Arbejdsplads:  

 

Far 
Navn:  Mobil:  

Adresse:  Mail:  

Arbejdsplads:  

 

3. Kontaktperson:  Mobil:  

Egen læge:  Tlf:  

 
 

  



Janes Børnehus Privat pasningsordning 
v/Jane Wenneberg 
 Gadebakken 29, Virring 
8660 Skanderborg 
Tlf: 28946103 
Mail: jane@wenneberg.dk 
Hjemmeside: janesboernehus.dk 

 

 

Barnets startdato:____________________________________________ 

 

Åbningstider: 

Mandag – torsdag           7.00-16.30 

Fredag                               7.00-16.00 

 

Ferielukket 2022: 
Påskeferie:  
Torsdag d. 7. april lukker jeg kl. 15 + 
fredag d. 8. april + uge 15 (11. april - 18. april). 
Dagen efter Kristi himmelfartsdag fredag 27.maj. 
Sommerferie uge 28-29-30. 
Efterårsferie uge 43 (24. oktober-30. oktober) 
Juleferie fra og med 23. december til og med 8. januar. 
 

Janes Børnehus er lukket på helligdage 
og derudover har jeg 3 ikke fastlagte feriedage. 
Forældre sørger selv for pasning, når Janes Børnehus er lukket. 

 

Sygdom: 

Hvis jeg bliver syg er der ingen pasning. Ved akut opstået sygdom og aftalte lægebesøg bruger jeg 
en vikar, som er godkendt af kommunen. 

Forsikring: 

Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det jeres egen ansvars-
ulykkesforsikring, der skal dække. Jeg er forsikret mod skader med en erhvervsansvarsforsikring. 



Janes Børnehus Privat pasningsordning 
v/Jane Wenneberg 
 Gadebakken 29, Virring 
8660 Skanderborg 
Tlf: 28946103 
Mail: jane@wenneberg.dk 
Hjemmeside: janesboernehus.dk 

 
 
Tilladelser:                                                                                                        Ja           Nej 

Mit barn må køre i bus 
 

          

Mit barn må køre i ladcykel/Christiania cykel 
 

  

Mit barn må køre med mig i privat bil med godkendte autostole  
 

  

Der må være billeder af mit barn på hjemmesiden 
 

  

 

Pris: 
8700 kr. pr. måned 
Reg. Nr. 1917 Konto nr. 3755607370 
Konto i Nordea bank 
Betaling sker månedsvis forud. 
Beløbet skal være til disposition senest 1. bankdag i måneden. 
Husk at skrive barnets navn på overførslen. 

Tilskud: 
Kommunen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning.       
(§80 i dagtilbudsloven).                                                                                                                    
Forældrene søger tilskuddet hos deres bopæls kommune. Denne ansøgning revideres hvert år i 
december, idet kommunens satser reguleres hvert år gældende fra 1. januar.                                 
Min betaling reguleres tilsvarende hvert år til den 1. januar.      
Tilskuddet er forskelligt for kommunerne og udgør max 75% af prisen.  
Satsen er pr. 1. januar 2022 for 0-2 årige er: 

Skanderborg kommune 6379 kr. – Egenbetaling 2321 kr 
Århus kommune op til 6423 kr. – Egenbetaling 2277 kr 
I Odder kommune var tilskuddet for 2021 op til 6160 kr.  
I Horsens kommune var tilskuddet for 2021 op til 6066 kr. 

Der er mulighed for søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads eller deltidsplads i Janes 
Børnehus. 

Der betales alle årets 12 måneder. 

 



Janes Børnehus Privat pasningsordning 
v/Jane Wenneberg 
 Gadebakken 29, Virring 
8660 Skanderborg 
Tlf: 28946103 
Mail: jane@wenneberg.dk 
Hjemmeside: janesboernehus.dk 

 

Udmeldelse: 
Udmeldelse af barnet skal ske med 2 måneders varsel, så jeg har mulighed for at få genbesat den 
tomme plads. 

 

Kontrakten er gennemgået i fællesskab og vi er indforstået med de  
gældende aftaler. 

Forældre: 

Far 
Dato og underskrift_______________________________________________________ 

Mor 
Dato og underskrift_______________________________________________________ 

Børnepasser: 
Dato og underskrift_______________________________________________________ 

 


