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Velkommen

til 

foreningen

Privat pasning i Nordjylland

           www.privatbornepasning.dk  - privatbornepasning@gmail.com 

        

http://www.privatbornepasning.dk/
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Vi ønsker dig hjertelig velkommen som medlem i vores forening og ser frem til et godt samarbejde.

Vi glæder os til at se dig til de forskellige arrangementer.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Send en mail til os på 

privatbornepasning@gmail.com 

Eller ring til foreningens telefon på 81656589

Priser på kontingent pr. 1/1-2023

Pasningssteder med 1 voksen og op til 5 børn =  300 kr.

Pasningssteder med 2 voksne og op til 10 børn =  600 kr.

Pasningssteder med 3 voksne og op til 15 børn =  900 kr.

Kontingentet svarer til et kalenderår og med betalingsopkrævning pr. 1. til den 20. januar. Er der ikke 

betalt kontingent senest 20. januar bliver man slettet. Udmeldelse kan ske løbende hen over året, 

men kontingent refunderes ikke. Ved ophør skal du selv slette konto (medlemskab).

Sanktion for at reklamere for flere end man har betalt kontingent for, er sletning på hjemmesiden.

Foreningens bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der driver den daglige drift af 

foreningen. Godkendte pasningsordninger, som er medlem af foreningen kan vælges til bestyrelsen, 

Valgperioden er 2 år. Bestyrelseserhvervet er ulønnet og foregår på frivillig basis i fritiden. Derfor kan 

der til tider være lidt behandlingstid.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse og at styrke samarbejdet. Dette gør vi f.eks. ved at:

Arrangere diverse kurser og foredrag, som altid foregår i aftentimerne.

Synliggøre  pasningsordninger på fælles hjemmeside

Orientere om eventuelle nye regler/retningslinjer

Danne netværk og kollegasparring

Yde råd og vejledning samt opstartshjælp til alle medlemmer

Have et samarbejde med Landssammenslutningen, som er et samarbejde mellem andre foreninger for privat pasning i Danmark

Samarbejde med kommune og afholde løbende dialogmøde. (Pt. er det kun Aalborg kommune der afholdes dialogmøder med)

Hjemmeside –   www.privatbornepasning.dk  :  

Hver pasningsordning får en profilside på foreningens hjemmeside til kontaktoplysninger, ledig plads, 

beskrivelse af hvad du tilbyder i din pasning. En god ide også at læse de informationer der står på 

hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde dine oplysninger opdateret på din profilside.
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Lukket Facebook gruppe –   Foreningen for privat pasning i Nordjylland  :  

Foreningen har en lukket Facebook gruppe for medlemmer. Her kan kollegaer sparre med hinanden og 

bestyrelsen kan få information hurtig ud. Du skal selv ansøge om optagelse i gruppen.

Facebook side –   privatbornepasning.dk  :  

Foreningen har en Facebook side, som bruges til fælles reklame og info. Hvert medlem kan lave opslag 

med ledig plads. 

Foreningen tilbyder bl.a. diverse kurser, workshops og foredrag, som er målrettet de private 

pasningsordningernes behov for at tilegne sig viden og styrke vores faglighed.

Regler omkring tilmeldinger til arrangementer:

1. Når man tilmelder via hjemmesiden www.privatbornepasning.dk er man tilmeldt når man får en mail 

med et ordrenummer.

2. Det kan variere med egenbetalingen for et arrangement – men der vil tit være en 

minimum betaling på 50 kr. for at undgå at medlemmer melder sig til uden at møde op. 

Nogle arrangementer er gratis for medlemmer.

3. Hvis et arrangement bliver aflyst – meldes det ud pr. mail og på Facebook gruppen.

På hjemmesiden: www.privatbornepasning.dk  - under Dokumenter (nederst på siden i det sorte felt), 

kan du læse om:

 Foreningens vedtægter (Vigtig, at læse igennem)

 Oversigt på bestyrelsesmedlemmer.

 Diverse vigtige dokumenter, som persondataloven, regler for Facebookgruppen. 

 Fortrykt kontrakt bilag, som pasningsaftale, opsigelsesseddel og andre relevante sedler.

 Referater af bestyrelsesmøder, dialogmøder, landsmøder, generalforsamlinger.

 Årsplan for arrangementer.

 Rabataftale (Det er medlemmer der indgår aftaler og firmaer der selv retter henvendelse)

 Vejledning til hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Foreningen for privat pasning i Nordjylland

http://www.privatbornepasning.dk/
http://www.privatbornepasning.dk/

