Det skal du vide
om børnetilskud

Børnetilskud
Hvis du bor alene med dit barn, kan du søge om et børnetilskud.
For at få tilskuddet skal du være det, man kalder enlig forsørger.
Det betyder, at du er alene om at forsørge dit barn.

Hvordan får jeg børnetilskud?
Du skal selv søge om at få børnetilskud. Når du søger, skriver
du under på, at du er enlig forsørger. Du skal også opfylde nogle
andre krav for at få tilskuddet. Læs mere om dem og søg på
www.borger.dk/familieydelser

væsentligt til husholdningen, og om der bor andre voksne på
adressen.
Når du får børnetilskuddet, har du pligt til at give Udbetaling
Danmark besked, hvis din situation ændrer sig – fx hvis du flytter
sammen med din kæreste. Du kan altid kontakte Udbetaling Danmark,
hvis du er usikker på, om du er enlig forsørger.

Børnetilskud, hvis du ikke er enlig forsørger
De fleste får børnetilskud, fordi de er enlige forsørgere, men man kan
også få børnetilskud i andre situationer. Fx hvis:

Hvornår er man enlig forsørger?

• du har fået tvillinger eller trillinger
• du er pensionist
• faderskabet til dit barn ikke er fastslået.

Som hovedregel er du enlig forsørger, hvis du ikke lever i et
ægteskabslignende forhold. Når Udbetaling Danmark vurderer,
om du er enlig, ser vi bl.a. på, om der er en anden, der bidrager

Du kan læse mere om børnetilskud på
www.borger.dk/familieydelser

Børnetilskuddet bliver sat ind på din NemKonto den 20. hvert kvartal.

Hvad kan jeg ellers få?

Betjen dig selv på nettet

Der findes forskellige ydelser, som børnefamilier kan få. Stort set alle
får børne- og ungeydelse – bedre kendt som børnechecken. Lever
du ikke sammen med dit barns anden forælder, kan du søge om, at
statsforvaltningerne fastsætter et børnebidrag, som den anden forælder
skal betale.
Få et overblik her:
Lever du …

Kan du få …

sammen med dit barns
anden forælder

børne- og ungeydelse

sammen med en anden partner

børne- og ungeydelse
børnebidrag

alene med dit barn

… eller ring til
Udbetaling Danmark

børne- og ungeydelse
børnebidrag
børnetilskud

70 12 80 62

