Fredericia
Kommune

Børn og Unge
Sendes/afleveres til Kommunen

Udfyldes af Kommunen
Modtaget dato

Fredericia Kommune
Børn og Unge
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Ansøgning om tilskud til
privat børnepasning - kombineret
ordning

Ansøger
Navn

Cpr. nr.

Adresse

Tlf. nr.

Barnet/børn
Navn

Cpr.nr.

Navn

Cpr. nr.

Navn

Cpr. nr.

Ønskes barnet/børnene passet i forlængelse af barselsorlov

Ja

Nej

Bliver barnet/børnene p.t. passet i et offentligt dagpasningstilbud

Ja

Nej

Bliver barnet/børnene p.t. passet af privat pasningsperson i forvejen

Ja

Nej

Evt. bemærkninger

Pasningsperson
Navn

Cpr. nr.

Adresse

Tlf. nr.

Samlet lønudgift til pasningspersonen til privat børnepasning

Kr. pr. md. (Basisløn, 12½ % feriepenge, arb.giver ATP)

Klageadgang
Kommunalbestyrelsens afgørelser vedr. godkendelse af pasningsaftaler og dagpasningsordninger kan indbringes for det
sociale nævn jf. § 60 i Lov om social service.
Klager over tilskuddets størrelse, f.eks. i tilfælde af at tilskuddet ydes forholdsmæssigt i forbindelse med pasningsbehov,
kan alene indbringes for Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsens afgørelse om optagelse i dagtilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf.
Dagtilbudslovens § 97. Det betyder, at Kommunalbestyrelsens afgørelse af hvorvidt de enkelte 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. Jeg er indforstået med, at Kommunen, fra offentlige myndigheder og andre, indhenter oplysning der er nødvendig for behandling af min ansøgning.
Dato

Underskrift

Attestation til Barsel.dk
Private virksomheder omfattet af kommunens barselsordning
Denne attestation danner grundlag for, at Barsel.dk kan undtage en virksomhed fra Barsel.dk.
Undertegnede kommune/region attesterer herved, at følgende virksomheder er omfattet af
kommunens barselsordning for alle de ansatte:
Virksomhedens
CVR/SE-nr.

Virksomhedens navn

Dato for optagelse i
kommunal/regional
ordning

Blanketten udskrives og udfyldes. Fredericia Kommune stempler og underskriver blanketten,
og sender dentil Barsel.dk, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. De oplistede virksomheder vil
modtage et kvitteringsbrev fra Barsel.dk

_____________________________
Kommunens stempel

________________________________
Underskrift for kommunen

__________________
Dato

