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Her er et julebrev til medlemmer, med sidste nye og vigtig information .

Kontakt til bestyrelsen:

Bestyrelsen kan kontaktes på mail : privatbornepasning@gmail.com
og formanden kan også kontaktes på tlf. 81 65 65 89

Husk medlemmer er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for hjælp, råd og vejledning.

Kontingent 2023:

Kontingentet for 2023 er: 300 kr. for lille ordning og 600 kr. for storordninger.

I betaler kontingent via vores hjemmeside,enten med betalingskort, bankoverførsel eller mobilepay.
HUSK med mobilepay at skrive ordrenummer på i tekstfeltet. 
I kan betale kontingent fra 1. januar til og med 20. januar, ikke før og ikke senere. 

Husk at jeres betalingskort skal være tilmeldt 3D Secure for at kunne benyttes på internettet, og dermed
også på vores hjemmeside. Med 3D Secure skal jeres kort være tilknyttet jeres telefonnummer og I skal 
vælge et kodeord til godkendelse af betalingerne. I kan tilmelde kortet på www.nets.eu/3ds 

På nogle MasterCard kan der være en spærring, der udelukker betaling i en eller flere verdensdele. 
Kontakt din bank for at løse problemet. Jeres kort kan også godt virke på nogen sider og ikke andre, her 
skal I også kontakte jeres bank. 
Vi kan desværre ikke hjælpe jer. 

mailto:privatbornepasning@gmail.com
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Præsentation af bestyrelsen:

Formand:

Jeg hedder May-Britt, og bor i Svenstrup J.

Jeg har 5 børn i pasning og startede op i aug. 2000.

Jeg har siddet i bestyrelsen tidligere af flere omgange.  

Har også siddet tidligere i den politiske talsgruppe i 16 år.

Mit mål med at være en del af bestyrelsen igen er, at jeg vægter at få fællesskabet op at køre igen, 

og det politiske arbejde både lokalt og på landsplan.

Jeg fortsætter med posten som formand og mine opgaver er: politisk ansvarlig, deltager i dialogmøder, landsmøder i landssammenslutning,

mail og dokumentansvarlig, og det er mig som har foreningens mobil, hvor man kan ringe for råd og vejledning.

I vores landsgruppe, er jeg blevet valgt til talskvinde for landssammenslutning.

Næstformand:

Jeg hedder Lona, og bor i Aalborg sv.

Jeg er gift med Henrik, og sammen har vi 3 børn, hvoraf kun den yngste stadig bor hjemme.

Jeg har pt. 5 dejlige børn i pasning, jeg har været børnepasser siden 2003.

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen, denne gang har jeg næstformandsposten. 

Jeg vil arbejde politisk for foreningen, skrive referaterne og andet forfaldende.

It-Ansvarlig: 

Jeg hedder Eva Skou og bor i Aalborg øst.

Jeg har været privat børnepasser siden januar 2016. Pt passer jeg 5 børn i min pasningsordning.

Jeg kom ind i bestyrelsen i 2019 som suppleant men overtog IT posten slut 2020.

Mine arbejdsopgaver er primært hjemmesiden samt kontakt til web-firma men jeg vil også deltage i landsmøder og hjælpe med det politiske

arbejde da dette er en stor og meget vigtig post, for vores forening og os som private passere generelt.

Jeg vil gøre mit bedste for at medlemmerne har en så nem arbejdsgang og positiv oplevelse som overhovedet muligt når de er inde på

hjemmesiden uanset om det er for at betale kontingent, melde sig til arrangementer eller om det er for at rette deres private profiler.

Kasserer: 

Jeg hedder Pia og bor i Aalborg øst. Jeg har været privat børnepasser siden 2012. Jeg er gift med Rolf Larsen og sammen har vi Julie på 14 år

og Alexander på 12 år. Jeg passer 5 dejlige børn.

Jeg valgte at træde ind i bestyrelsen, da der ikke rigtig var andre der ville. Jeg tog en snak med manden og vi blev enige om, at der er plads til

mere frivilligt arbejde i vores hverdag.    Jeg har dog aldrig fortrudt. Det er et vigtigt arbejde og det er vigtigt at vores forening består.  Jeg

synes det er vigtigt at vi får fællesskab igen, flere arrangementer og mere sparring blandt os kollegaer. Så er det vigtigt for mig at vi får en

forening der er for alle. Jeg synes også det politiske arbejde er meget vigtigt. Et samarbejde med vores politikker er simpelthen vigtigt for

private pasning. 

Mine opgaver i bestyrelsen er det online regnskab, styre betalinger i bank, nyhedsmail, er facebook admin og det politiske. Jeg deltager også

gerne i dialogmøde med kommunen og landsmøder.

Bestyrelsesmedlem:

Jeg hedder Jeanette, bor i Gandrup

Er godkendt som en lille ordning med 5 børn og startede op i maj 2007

Jeg bor sammen med min mand og 3 børn fra 2002, 2005, 2010.

Jeg har siddet i bestyrelsen tidligere af flere omgange.

Min post denne gang er bestyrelsesmedlem, jeg har arrangementer, Facebook admin og jeg deltager i møder med kommunen 

1. Suppleant:

Jeg hedder Linette, bor i Klarup

jeg har 5 skønlinger i pasning og har været i gang siden 2011

Jeg bor med min mand og 2 hjemmeboende børn ud af 3.

Jeg har været i bestyrelsen af flere omgange.

Jeg deltager så vidt muligt i møder og går til hånde hvis der er behov.

2. suppleant:

Jeg hedder Tine, bor i Langholt

jeg har 5 børn i pasning og har været i gang siden marts 2004

Jeg har været foreningens revisor siden foreningens opstart i 2004

Jeg deltager ved møder og hjælper med planlægning af arrangementer
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Opfølgende svar på spørgsmål fra generalforsamling:

På generalforsamling kom der spørgsmål om : tekst om de 30 feriedage på online kontrakt og 
kommunens hjemmeside + at hente eget barn i børnehave,  vi har spurgt Aalborg kommune og 
herunder er svar vi har modtaget.
       Vi har ifm. godkendelse af de 30 dage i byrådet, taget kontakt til DAFOLO ift ændringer i teksten på kontrakten. Jeg skal sørge for vi får rykket 

       DAFOLO allerede i dag, men Aalborg kommune kan ikke selv ændre teksten på kontrakten. Jeg er enig i, at ordlyden skal være korrekt og at 

       det skal ændres hurtigst muligt.

 

      Jeg har lige spurgt både Otto og Søren ifm at følge eget barn i børnehave, ingen af dem kan genkende fremstillingen. De kan genkende det 

      pædagogiske perspektiv om at skulle justere læringsmiljøerne og den pædagogiske praksis til pasningsbørnene, men ikke at der er udstedt 

      forbud. Jeg er i øvrigt enig i dit perspektiv, med den privatretslige aftale.

     Jeg kan fortælle, at vi i morgen har første ansættelsesrunde til vores ledige teamlederstilling. Det bliver så godt at få det på plads. Jeg har

     været alene på lederposten i 5 måneder nu, det er ikke holdbart. I løbet af marts/april forventer vi også, at have ansat ny dagtilbudschef i

     steder for Hans Chr. Mariegaard, som ikke længere arbejder i Aalborg Kommune.

Vedr. spørgsmål om regler for hvordan en kommune udbetaler tilskud, om de skal udbetale i 12 mdr. 
eller kan vælge fx 11 mdr. - Det har pt. Ikke været muligt at finde regler for andet end at tilskud skal 
udgøre mindst 75 % af af den billigste budgetterede nettodriftsudgift.
Udsnit fra dagtilbudsloven:
     § 82. Tilskud til privat pasning kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet efter opholdskommunens retningslinjer for optagelse kan få en plads 
        i  et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, og aftalen om privat pasning er godkendt af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 80, stk. 3.

Stk. 2. Tilskuddet til privat pasning skal udbetales første gang for den måned, hvor den private pasning påbegyndes, jf. dog stk. 1.

Stk. 3. Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet til privat pasning ophører.                                                                              

§ 83. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Stk. 2. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog, jf. § 4,

       stk. 2, i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den

       private pasningsordning.

Andet - skift af mailadresse: 
Husk hvis I skifter mail adresse at give foreningen besked, så vi kan få det rettet i mailsystem, da dette 
ikke sker automatisk når I retter på hjemmesiden. Hvis vi ikke har den rigtige mailadresse, får du ikke 
post fra foreningen og bestyrelsen døjer med returmails med ”kan ikke leveres”.
Så husk hvis du skifter mail i løbet af året, send bestyrelsen en mail med den nye adresse.

Nyt fra Politisk:

I landssammenslutning er talskvinden, trådt ud af bestyrelsen i Århus og stopper herved også som 
talskvinde. En ny skulle findes til at overtage posten, dette valg faldt på May-Britt B. Andersen, formand i
Nordjylland. Denne post indebærer bla., udtalelser til medier, kontaktperson til folketinget også i form 
af vi er høringsberettet, administrator for facebook side og en hjemmeside, mødeindkalde, og ellers 
prøve at have det overordnet overblik.

Storordninger: Der arbejdes fortsat på sagen om godkendelse af storordninger. Ankestyrelsens 
holdning, er som vores, at der skal træffes afgørelse af godkendelse efter dagtilbudsloven, så nu 
mangler der bare at planklagenævnet også forstår dette. Vi krydser fingre.
Så snart vi ved mere, giver vi jer, medlemmer besked.
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Nyt fra Arrangementer:

Vi er ved at planlægge forskellige arrangementer  og årsplan kommer ud i Februar/marts 2023. 
Som aftalt på generalforsamling kommer der en temaaften med oplæg og i fællesskab sammensætte et 
forslag til kontrakt tillæg.

Har du et forslag til et godt foredrag eller emne, må du meget gerne skrive til os på 
privatbornepasning@gmail.com   

SOSU: Der er indtil videre aftalt med Sosu nord 2 kurser, vi holder et planlægning møde med dem i 
marts/april, for flere kursus i 2023: 
Mandag den 30. januar 2023 starter ”Neuropædagogik 2” 
Torsdag den 13. April 2023 starter ”Arbejdet med for tidligt fødte børn”
Indbydelse er sendt ud til medlemmer den 19/8 + 31/8-2022, håber mange af jer har lyst at deltage.

Pligt til overlevering af et barn:

Der har været noget snak om vi skal lave overlevering på et barn vi sender videre, enten til børnehave 
eller anden pasning.
Iflg. Lovgivning har vi pligt til overlevering, der står dog ikke noget om at det skal være skriftlig eller 
mundtlig. 
Udsnit fra dagtilbudsloven:
       4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.                    

      § 81 a. Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer efter 1. pkt. skal  

       indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage  

       udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Stk. 2. Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private 

pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske  

samfund.

Indbyrdes sammenhæng mellem tilbud

56. Den sammenhængende børnepolitik skal endvidere beskrive, hvordan dagtilbuddene efter dagtilbudsloven skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem tilbuddene, og 

hvordan de kan være med til at skabe sammenhæng til tilbud 

Kommunen (pasningsordningen) bør sikre sammenhæng mellem mål og rammer, der fastsættes i forhold til indsats at sikre 
en smidig overgang mellem dagtilbud indbyrdes. Derudover spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i forhold til barnets 
overgang, og de skal aktivt være med til at forberede barnet på overgangen.

Opfordring fra foreningen vil dog lyde at det er en god ide at gøre det skriftlig og få forældre til at 
underskrive sedlen, inden den afleveres. Dette for at sikre dig selv for, hvad du har givet videre af 
oplysninger om barnet.  Overgangsseddel kan indeholde fx sprog, motorik, samspil, leg, sut, middagslur, 
renlighed og andre relevante ting. Det er vigtig at skrive, hvad man ser og oplever, og ikke 
tolkninger/meninger.

Hvis der er stemning/behov for det, kan vi arrangere en tema aften med ”den gode overgang”, som der 
blev afholdt i 2022.

mailto:privatbornepasning@gmail.com
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Medlemshenvendelse: 
Der har været et par henvendelser fra kommende forældre omkring, hvordan man tager kontakt, til en 

privat pasningsordning og om forskellige praktiske spørgsmål om løn, barnevogn stående, mad, ferie, 

sygdom mm. Her blev vejledt,  at starte med at kigge på hjemmesiden og udvælge dem som fanger deres 

interesse  og de er altid velkommen til at kontakte hver enkelt for en uforpligtende snak.

Hver pasningsordningen er unik, vi har forskellige værdigrundlag og hvilke ting vi vægter højt, tilpasset 

den personlighed vi er og derved har vi også forskellige regler.

Så vigtig at spørge det konkret sted. Og jeg har udtalt at der findes ingen dumme spørgsmål :-) 

Administrationsgrundlaget: 
Der var på generalforsamling lidt snak omkring administrationsgrundlaget og hvad det er.

Det er det ”regelsæt” ala rammebetingelser, Aalborg kommune har omkring privat pasningsordninger.

Disse rammebetingelser skal private pasningsordninger i Aalborg kommune arbejde efter.

Aalborg kommune har lige sendt admin-grundlaget ud i en opdateret 2023 udgave.

Formål: 
Formålet med administrationsgrundlaget for private pasningsordninger i Aalborg Kommune er at beskrive funktion, praksis og rammebetingelser for private 
pasningsordninger. Materialet i administrationsgrundlaget bygger på gældende love og vejledninger, herunder blandt andet Dagtilbudsloven, 
Retsikkerhedsloven og forvaltningsloven. 
Administrationsgrundlaget giver vejledning til henholdsvis forældre og private børnepassere om, hvordan Aalborg Kommune administrerer området for 
privat børnepasning. 

Opfordring: 
En opfordring her vil lyde at det kunne være en god ide at bruge lidt af juleferien til at få tjekke jeres 
hjemmeside igennem for forældet oplysninger. 
Samt henvise til hvad der står i lovgivningen omkring betegnelsen privat pasningsordning

§ 81. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende 

tilsyn med ordningen, herunder med, om pasningen er tilrettelagt efter § 81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1, og at den private pasningsordning alene 
anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge, jf. § 78 a.

Fra alle os til alle jer med ønske om 

en glædelig jul og et fantastisk nytår.
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