
 

 

 

 
Konsulentkontrakt 

Mellem 
XX 

 
Og 

d’Sveistrup 

v. Dorte Sveistrup 
Sønderlundvej 5 

9240 Nibe 
CVR-nr. 38 02 40 78 

 
Om pædagogisk konsulentbistand 

 
(beskrivelse af aftaleindhold) 

fx 
 

Årskontrakt for dagplejer (privat børnepasser) med 4-5 børn  
Med denne kontrakt får du  

 6 årlige hjemmebesøg af ca. 1,5 times varighed – emne og indhold efter løbende behov  

 Mulighed for ”HOTLINE” – dvs. sparring/rådgivning pr telefon eller mail imellem besøgene  

 Nyhedsbrev flere gange om året – til inspiration vedr. aktuelle pædagogiske temaer 

 Ret til at henvise til samarbejdet med mig ved navn i dit materiale/på din hjemmeside  
 
Pris ved årlig/halvårlig forudbetaling: 6600 kr./år (550 kr./md)  
 
Pris ved mdl. forudbetaling: 6798 kr./år (565,50 kr./md)  
 
Priser er inklusiv moms og kørsel indenfor 50 km (herefter betales kørsel efter statens takster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Betalingsbetingelser 
Betaling foregår forud, årligt/halvårligt/månedligt senest sidste bankdag i foregående måned med første betaling xx-
xx-xxxx 
  
Beløbet indbetales til xxxxx reg. xxxx konto nr. xxxxxx med følgende nr. xxxx anført. 

Ved forsinket betaling er d’Sveistrup berettiget til at beregne renter i henhold til 

rentelovens bestemmelser. 
 
Opsigelse 
Ved tegnet kontrakt gælder kontrakten for et år fra og med aftaledatoen. Når året er gået, 
genfornyes kontrakten automatisk, med mindre andet er aftalt. Ønskes kontrakten ophørt, 
meddeles dette senest to måneder inden dato for genfornyelse. 

d’Sveistrup kan opsige kontrakten senest en måned inden dato for genfornyelse. 

 
Ved særlige tilfælde som ophør af dagpleje, længerevarende sygdom, for få børn eller 
samarbejdsvanskeligheder kan aftalen fra dagplejers side opsiges med to måneders varsel til den 

1. i en måned.  d’Sveistrup kan opsige kontrakten med en måneds varsel til den 1. i en 

måned. Ved længerevarende sygdom fra min side kan kontrakten opsiges uden varsel fra begge 
parter, og forudbetalt beløb refunderes. 
 
Din ret til at henvise til mig i dit materiale/din hjemmeside ophører ved kontraktophør. 
 
Betingelser i øvrigt 
Besøg aftales indbyrdes. Det tilstræbes at besøg foregår på skiftende tidspunkter af dagen – både i børnenes vågne tid 
og på tidspunkter, hvor børnene ikke er til stede. 
 

d’Sveistrup – Dorte Sveistrup er omfattet af tavshedspligt i henhold til straffelovens 

§152 og har ligeledes udvidet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153 og § 154. 
 

Du har pligt til at orientere dine dagplejeforældre om dit samarbejde med d’Sveistrup 

 

Ved afholdelse af temaaftner for forældre eller kurser for dagplejere står dagplejer for anskaffelse 
af og udgifter i forbindelse med lokaler, forplejning o.l. med mindre andet aftales. Disse arrangementer kan afholdes 
hos dagplejer. 
 

Tilkøb til kontraktaftale kan tilføjes v. kontraktindgåelse eller løbende.  
 
Underskrifter 
Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvoraf et opbevares af dagplejer og 

et opbevares af d’Sveistrup 

 
 
xxxx, d.   Sønderlund, d. 
 
_____________________________  _____________________________ 

Dagplejer    d’Sveistrup v. Dorte Sveistrup 

 

 


