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Ansøgning om tilskud til 
Kombinationstilbud  

Fleksibel pasning kombineret med dagtilbud 

 

Ansøger 

Navn Cpr. nr. 

Adresse Tlf. nr. 

 

Barnet 

Navn Cpr.nr. 

  

Antal timer om ugen i fleksibel pasning - i en periode over 4 uger 

Vedlæg dokumentation på arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbnings-

tid. Ansøgning og dokumentation fremsendes sikkert til Pladsanvisningen via Borger.dk eller E-boks 

timer 

   

Periode hvor der ønskes kombinationstilbud Fra den: Til den: 

Evt. bemærkninger 

 

 
Pasningsperson 

Navn Tlf. nr. 

Adresse   

Lønudgift pr. mdr. Kr. 

  

Klageadgang 

 

 

 

Kommunalbestyrelsens afgørelse om optagelse i dagtilbud kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. Dagtilbudslovens § 97. Det betyder, at Kommunalbestyrelsens afgørelse af hvorvidt de en-

kelte forældre er berettiget til at komme ind under forsøgsordningen, heller ikke kan indbringes for anden 

administrativ myndighed. 

 

Erklæring 

Undertegnede erklærer at spørgsmålene er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Sker der æn-

dringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles 

til Pladsanvisningen hurtigst muligt.  

Jeg er indforstået med, at Kommunen, fra offentlige myndigheder og andre, indhenter oplysninger der er 

nødvendig for behandling af min ansøgning. Kommunen opbevarer ligeledes ansøgning og dokumentation 

til brug for behandling af ansøgningen. 

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplys-
ninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

Dato Underskrift 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=3750&subjectid=35180
http://www.helsingor.dk/databeskyttelse


 

 

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for 

pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid kan tilbydes et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat/fleksibel pasning 

uden for dagtilbuddets åbningstider. 

Kombinationstilbuddet indebærer at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at foræl-

drene modtager tilskud til fleksibel pasning. 

Fleksibel pasning er ikke omfattet af krav om at der i privat pasning skal arbejdes med at fremme børns 

læring gennem trygge læringsmiljøer jævnfør § 81 a stk. 1. 

Reglerne for fleksibel pasning er de samme som ved privat pasning, men ved fleksibel pasning er der des-

uden nogle betingelser som du kan læse mere om på hjemmesiden. 

Deltidspladsen i dagtilbuddet og den private pasning kan timemæssigt ikke overstige hvad der svarer til 

en fuldtidsplads i et dagtilbud, 52 timer. pr. uge. 

Den private pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over en 4 ugers periode. 

Ansøgningen om kombinationstilbud skal indeholde: 

 Aftale/kontrakt mellem den fleksible passer og forældrene 

 dokumentation vedr. arbejdstider 

 udfyldt ansøgningsskema 

Ansøgningen om kombinationstilbud skal være Pladsanvisningen i hænde en måned inden opstart. 

Dokumentationen vedr. arbejdstider kan bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner og lignende.  

 Der kan kun ydes støtte til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventu-
elle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde. 

 Den fleksible passer skal ansættes med et gennemsnitligt timeantal på mindst 10 timer pr. uge. 
Timerne skal opgøres over en periode på mindst 4 uger. 

 Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum uden for daginstitutionernes almindelige 
åbningstid. 

 Afbrydes ordningen, vil du igen have en fuldtidsplads fra den 1. i den førstkommende måned. 

 Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet 
skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt. 

 Kommunen foretager løbende stikprøver for at sikre, at dokumentation for at oplysninger om ar-
bejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgning om fleksibel pasning er korrekte. 

Alle forældre med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune har ret til tilskud til Privat Pasning efter de 

gældende regler i Dagtilbudsloven. 

Tilskuddet ydes ikke, hvis der i forbindelse med det pågældende barn, modtages tilskud til selv at passe 

barnet. 

Tilskuddet bliver udbetalt den 15. i måneden, mod at Pladsanvisningen senest den 4. modtager dokumen-

tationen fra den private børnepasser på, at forældrene har overført/betalt for den kommende måned. 

Den private børnepasser fastsætter selv den månedlige pris for pasning af barnet. 

Kommunen videregiver oplysning om den private pasningspersons løn til SKAT. 

 


