
Konfirmations-/Beklædningsbidrag

Oplysninger om ansøger

Oplysninger om bidragsbetaler

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

Fulde navn:

Oplysninger om barnet
CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Du kan kun søge om konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis du har udgifter til konfirmationen/beklædningen. 
  
Når der er fælles forældremyndighed, kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i 
anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den anden 
forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager/har taget barnet med på en 
ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt. 
 

 Ja

 Nej

Er der fælles forældremyndighed?



Konfirmationsbidrag udgør 3 gange en måneds grundbeløb af normalbidrag.  
Der kan ikke søges om højere konfirmationsbidrag.  
  
Bemærk: Konfirmationsbidrag kan kun fastsættes, hvis ansøgning er modtaget i statsforvaltningen tidligst 3 måneder inden 
dagen for konfirmationen og senest dagen før konfirmationen. Beklædningsbidrag kan kun fastsættes, hvis ansøgningen er 
modtaget tidligst på barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødsesldag.

Underskrift 
 Ansøgers underskrift: Dato: 

 

Barnet skal konfirmeres den

Findes der en opsparingskonto, oprettet med henblik på barnets konfirmation eller opnåelse af konfirmationsalderen?

Hvis den anden forælder er indforstået med, at Familieretshuset træffer afgørelse om konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag som 
ansøgt, kan han/hun skrive under her:

Dato: 
 

Bidragsbetalers underskrift: Dato: 
 

Har bidragsbetaler tidligere betalt bidrag i anledning af dette barns konfirmation?

Se vejledning næste side 
 

Barnet skal konfirmeres Nej
 

Ja
 

Hvis du er enig i oplysningerne og vilkårene, skal du sættes kryds i Ja. Er du uenig i oplysningerne og vilkårene, skal du sættes kryds i Nej 
og oplyse en begrundelse. 
 

Uenighed (udfyldes af ansøger 2)

 

 
Ja

Nej, oplys begrundelse

Vi anser en ansøgning underskrevet af begge parter som en ansøgning om, at Familieretshuset fastsætter bidraget i henhold til 
parternes enighed. Der er således ikke tale om en aftale om bidrag



Vejledning om konfirmations-/beklædningsbidrag 
  
Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag kan kun søges, hvis ansøgeren har haft udgifter i anledning af 
konfirmationen/barnets opnåelse af konfirmationsalderen.  
  
Ansøgningen  
Ansøgningen sendes til Familieretshuset. 
  
En ansøgningen om konfirmationsbidrag sendes til Familieretshuset tidligst 3 måneder inden konfirmationen og 
senest dagen før konfirmationen.  
  
Et bidrag kan fastsættes, selv om barnet ikke bliver konfirmeret (beklædningsbidrag), hvis betingelserne i øvrigt er 
opfydt. En ansøgning om beklædningsbidrag skal være modtaget i Familieretshuset tidligst på barnets 13 års 
fødselsdag og senest på barnets 15 års fødselsdag. 
  
Betingelser for konfirmations-/beklædningsbidrag  
Når der er fælles forældremyndighed kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten 
i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den 
anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på 
en ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt.  
  
Når forsørgelsespligten er opfyldt på anden måde 
Hvis bidragsbetaleren har oprettet en børneopsparing med henblik på konfirmationen/barnets opnåelse af 
konfirmationsalderen og opsparingen kommer til udbetaling ved barnets fyldte 14. år, kan en ansøgning om 
konfirmationsbidrag blive afslået.  
  
Bidragets størrelse  
Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag udgør 3 x det månedlige normalbidrags grundbeløb ved årets 
begyndelse. I 2020 er det 3.759 kr. Bidraget kan ikke fastsættes højere. 
  
Betaling af konfirmationsbidraget/beklædningsbidraget  
Bidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel. Hvis bidraget ikke betales, kan 
bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis 
udbetaling af konfirmationsbidraget. En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan ske via www.borger.dk/
familieydelser.  
  
Skatteforhold  
Når et konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag er betalt, kan bidraget fratrækkes skattemæssigt. Bidraget anses 
for skattefrit for modtageren. 
 
Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og 
databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. 
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata 

http://www.familieretshuset.dk/persondata
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Oplysninger om barnet
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Fulde navn:
Telefonnummer i dagtimerne:
 
Telefonnummer i dagtimerne:
 
Du kan kun søge om konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis du har udgifter til konfirmationen/beklædningen.
 
Når der er fælles forældremyndighed, kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager/har taget barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt.
 
Ja
Nej
Er der fælles forældremyndighed?
Konfirmationsbidrag udgør 3 gange en måneds grundbeløb af normalbidrag. 
Der kan ikke søges om højere konfirmationsbidrag. 
 
Bemærk: Konfirmationsbidrag kan kun fastsættes, hvis ansøgning er modtaget i statsforvaltningen tidligst 3 måneder inden dagen for konfirmationen og senest dagen før konfirmationen. Beklædningsbidrag kan kun fastsættes, hvis ansøgningen er modtaget tidligst på barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødsesldag.
Underskrift
 
Ansøgers underskrift:
Dato:
 
Barnet skal konfirmeres den
Findes der en opsparingskonto, oprettet med henblik på barnets konfirmation eller opnåelse af konfirmationsalderen?
Hvis den anden forælder er indforstået med, at Familieretshuset træffer afgørelse om konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag som ansøgt, kan han/hun skrive under her:
Dato:
 
Bidragsbetalers underskrift:
Dato:
 
Har bidragsbetaler tidligere betalt bidrag i anledning af dette barns konfirmation?
Se vejledning næste side
 
Barnet skal konfirmeres 
Nej
Ja
Hvis du er enig i oplysningerne og vilkårene, skal du sættes kryds i Ja. Er du uenig i oplysningerne og vilkårene, skal du sættes kryds i Nej og oplyse en begrundelse.
 
Uenighed (udfyldes af ansøger 2)
Ja
Nej, oplys begrundelse
Vi anser en ansøgning underskrevet af begge parter som en ansøgning om, at Familieretshuset fastsætter bidraget i henhold til parternes enighed. Der er således ikke tale om en aftale om bidrag
Vejledning om konfirmations-/beklædningsbidrag
 
Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag kan kun søges, hvis ansøgeren har haft udgifter i anledning af konfirmationen/barnets opnåelse af konfirmationsalderen. 
 
Ansøgningen 
Ansøgningen sendes til Familieretshuset.
 
En ansøgningen om konfirmationsbidrag sendes til Familieretshuset tidligst 3 måneder inden konfirmationen og senest dagen før konfirmationen. 
 
Et bidrag kan fastsættes, selv om barnet ikke bliver konfirmeret (beklædningsbidrag), hvis betingelserne i øvrigt er opfydt. En ansøgning om beklædningsbidrag skal være modtaget i Familieretshuset tidligst på barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødselsdag.
 
Betingelser for konfirmations-/beklædningsbidrag 
Når der er fælles forældremyndighed kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt. 
 
Når forsørgelsespligten er opfyldt på anden måde
Hvis bidragsbetaleren har oprettet en børneopsparing med henblik på konfirmationen/barnets opnåelse af konfirmationsalderen og opsparingen kommer til udbetaling ved barnets fyldte 14. år, kan en ansøgning om konfirmationsbidrag blive afslået. 
 
Bidragets størrelse 
Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag udgør 3 x det månedlige normalbidrags grundbeløb ved årets begyndelse. I 2020 er det 3.759 kr. Bidraget kan ikke fastsættes højere.
 
Betaling af konfirmationsbidraget/beklædningsbidraget 
Bidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel. Hvis bidraget ikke betales, kan bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af konfirmationsbidraget. En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan ske via www.borger.dk/familieydelser. 
 
Skatteforhold 
Når et konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag er betalt, kan bidraget fratrækkes skattemæssigt. Bidraget anses for skattefrit for modtageren.
Behandling af personoplysninger
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset.Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata
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