Det skal du vide om
børne- og ungeydelse
- også kaldet børnechecken

Børne- og ungeydelse

Hvad kan jeg ellers få?

De fleste børnefamilier i Danmark får børne- og ungeydelsen – også
kaldet børnechecken. Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for
hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af
dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Børne- og
ungeydelsen bliver som udgangspunkt sat ind på morens NemKonto.

Der findes forskellige ydelser, udover børne- og ungeydelse, som
børnefamilier kan få. Lever du sammen med en anden partner end dit
barns anden forælder, kan du fx søge om, at statsforvaltningen
fastsætter et børnebidrag, som den anden forælder skal betale. Lever
du alene med dit barn, kan du måske få børnetilskud.

Du skal opfylde nogle få krav for at få børne- og ungeydelsen. Læs
mere om dem på www.borger.dk/familieydelser

Få et overblik her:
Lever du …

Kan du få …

Frem til dit barn fylder 15 år, bliver pengene sat ind på morens
NemKonto hvert kvartal. Det sker den:

sammen med dit barns
anden forælder

børne- og ungeydelse

•
•
•
•

sammen med en anden partner

børne- og ungeydelse

Kommer hvert kvartal de første 15 år

20. januar
20. april
20. juli
20. oktober

Er dit barn mellem 15 og 18 år, bliver pengene i stedet sat ind den
20. hver måned. Første gang, du kan få pengene, er kvartalet efter,
du er blevet forælder.

børnebidrag

alene med dit barn

børne- og ungeydelse
børnebidrag
børnetilskud

Betjen dig selv på nettet

Hvis du har brug for hjælp
Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på
www.borger.dk/familieydelser. Her kan du få svar på de oftest
stillede spørgsmål.
Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62.
Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende dig i din kommune.

… eller ring til
Udbetaling Danmark

70 12 80 62

