
Privat pasning  
Bornholms Regionskommune (BRK) yder tilskud til privat pasningsordning, gældende for børn i 

aldersgruppen 24 uger til 3 år.  

Privat pasningsordning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en person til at 

passe jeres barn, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning.  

 

Det er muligt at få dækket op til 75 % af den reelle udgift til den private pasningsordning, dog 

maksimalt 5.437 kr. pr. måned for fuldtidspasning i 2022. 

 

Se retningslinjer og ansøgningsskema for ordningen nedenunder. 

 

 

************************************************************************************************************* 

 

Hvad er privat pasning ?  

En privat pasningsordning er en privat ordning, hvor I som forældre og en person som passer børn 

indgår en aftale om pasning af et eller flere børn. Den private passer af barnet er ikke ansat af 

Regionskommunen, og aflønnes dermed direkte af jer. 

 

For alle pasningsaftaler er der krav om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring via 

trygge læringsmiljøer. Regionskommunen skal føre et øget tilsyn med de private pasningsordninger 

herunder, at om pasningen er tilrettelagt efter de krav, som følger af loven og pasningsaftalen.  

Hvis I ønsker at benytte privat pasningsordning, giver Regionskommunen et økonomisk tilskud. 

Hvilke regler er forbundet med privat pasning? 

Privat pasning kan som udgangspunkt foregå i jeres hjem eller hos den private passer af 

barnet.  Pasningsordningen kan højest varetage pasning af 4 børn. Der kan i visse tilfælde gives 

tilladelse til at passe 5 børn i en periode. Det sker efter en konkret vurdering fra Regionskommunen på 

det aktuelle tidspunkt.  

Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste. I kan som forældre få et økonomisk tilskud 

fra Regionskommunen, som skal bruges til at aflønne den private passer.  

For at få tilskud skal Bornholms Regionskommune godkende personen, samt de fysiske rammer.  

Når pasningsordningen er godkendt, skal Regionskommunen føre tilsyn. Det sker ved løbende 

anmeldte og uanmeldte besøg.  

Hvordan kan vi få tilskud til privat pasning? 

Det er muligt at søge tilskud, hvis I som forældre er bosat i Bornholms Regionskommune, og har børn i 

alderen 24 uger til 3 år.  
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Det maksimale tilskud pr. barn pr. måned er 75 % af jeres dokumenterede udgifter til den private 

passer, dog maksimalt 5.437 kr. pr. måned i 2022 for en fuldtidsplads (48 timer). Hvis I har flere børn 

i ordningen eller i andet dagtilbud gives der søskendetilskud efter gældende regler. 

 Ved deltidspasning vil tilskuddet forholdsvis nedsættes.  

Økonomisk fripladstilskud kan ikke opnås til denne ordning. 

Udbetaling af tilskud 

For at modtage tilskud, skal I indsende en ansøgning om tilskud til privat pasning.  

Den digitale ansøgning om tilskud til privat pasning, skal være Pladsanvisningen i hænde senest den 1. 

i måneden før dit barn starter hos den private passer.  

Du vil fra Regionskommunen modtage en bevilling af tilskud til privat pasning. 

Tilskuddet udbetales bagud sidst på måneden ved indsendelse af underskrevet lønspecifikation til 

Pladsanvisningen.  

Tilskuddet bliver indsat på jeres NEM-konto. 

Hvis ordningen ophører før den bevilgede periode skal I give Pladsanvisningen besked.  

 

Hvem må passe vores barn? 

Som forældre kan I ikke få tilskud til at passe jeres eget barn efter denne ordning. 

Den private pasningsordning skal opfylde følgende krav: 

• være fyldt 18 år 

• skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde   

• skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, 

tristhed og nysgerrighed  

• skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle 

børnenes dansksproglige kompetencer  

• skal kunne give omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til den person der passer   

• skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med barnet, med særlig fokus på barnets 

sproglige udvikling   

• skal tilrettelægge dagen gennem trygge lærings miljøer. Med udgangspunkt i børns emotionelle, 

motoriske, kognitive, sociale læring og dannelse tilrettelægges dagen, så det fremmer børnenes 

læring. En læring der sker i både voksen tilrettelagte aktiviteter, i hverdagsrutinerne samt børnenes leg 

• skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende 

pædagog   

• skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til 

gavn for barnets trivsel  

• skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt 

Udlændingeservice for yderligere information. 

 

Regionskommunen indhenter børne- og straffeattest på den private passer samt personer over 15 år, i 

husstanden. 
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Der gives ikke tilskud til ansættelse af au-pairs som private passere. Det skyldes, at en au-pair ikke får 

arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når I som forældre ansætter en person til at passe 

barnet, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver en arbejdstilladelse. 

Hvad skal vi gøre, hvis vi gerne vil have en privat 

pasningsordning? 

I skal som forældre indgå en skriftlig pasningsaftale med den private passer. 

En skriftlig aftale kan laves på to måder: 

1. En aftale, hvor I som forældre er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og 

forpligtigelser som følger med det at være arbejdsgiver. Personen som passer barnet er 

lønmodtager.  

2. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor I som forældre 

ikke har arbejdsgiver forpligtelser. 

Hvis I vil ansætte en privat passer af barnet 

Hvis I selv ansætter en person til at passe barnet, har I pligter og rettigheder som arbejdsgiver. 

I skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer, afregne feriepenge og ATP.  

Arbejdsgiveren skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver. 

Du skal have et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. 

Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø. 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er på mere end 

400 timer pr. år. 

I skal tegne 2 forsikringer: 

1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab.  

2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.  

Lønadministration kan eksempelvis ske gennem Bluegarden. 

Hvordan bliver den private pasningsordning godkendt? 

For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe 

andres børn, skal den private pasningsordning godkendes af Bornholms Regionskommune.  

• Godkendelse af den private pasningsordning, under forudsætning af straffe- og børneattest.  

• Godkendelse af private pasningsordning ved et besøg på pasningsstedet.  
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Venteliste til dagtilbudsplads 

Det er vigtigt at få opskrevet barnet til en dagtilbudsplads, når tilskud til privat pasning ophører. Tildeling af 

dagtilbudsplads sker efter kommunens visitationsregler. 

Opskrivningen skal ske via Digital pladsanvisning.  

 

Yderligere information 

I kan få yderligere information ved at henvende jer til Pladsanvisningen 56 92 42 00. 
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