
Ændring af uddannelsesbidrag 
(Gebyr 2.800 kr.) 
 
Blanketten skal bruges, hvis du ønsker at ændre et allerede aftalt eller fastsat uddannelsesbidrag til børn over 18 år.

1. Oplysninger om ansøger

2. Oplysninger om den anden forælder

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Telefonnummer i dagtimerne:

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

Fulde navn:

Telefonnummer i dagtimerne:

E-mail: 
 

Jeg søger om forhøjelse af uddannelsesbidrag 

Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag 

3. Ansøgning

4. Oplysninger om barnet
CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Uddannelses art:

Uddannelsen påbegyndes den: Uddannelsen afsluttes ca.:



6. Forhøjelse af uddannelsesbidrag

Jeg søger om forhøjelse, fordi:

En begrundelse for at søge forhøjelse af uddannelsesbidrag kan f.eks. være, at den anden forælder har fået højere 
indtægt. 
  
Bemærk: Du kan ikke få forhøjet bidrag, alene fordi dine egne indtægtsforhold er blevet dårligere. Du kan heller 
ikke få forhøjet bidrag, alene fordi dit barn/dine børn skal på studierejse eller lignende. 
 

Det nuværende bidrag er aftalt mellem den anden forælder og mig. Du skal indsende en kopi af jeres 
bidragsaftale. Hvis aftalen er mundtlig, skal du i feltet nedenfor beskrive jeres aftale.  
Du skal oplyse, hvad bidraget er aftalt til, hvilken dag bidraget forfalder, og hvornår aftalen er indgået. 
Endvidere skal du oplyse, om det var en forudsætning for aftalen, at barnet skulle være under uddannelse. Er 
der andre forudsætninger for aftalen, skal disse ligeledes beskrives her.

 

Det nuværende bidrag er fastsat af Familieretshuset (Du skal indsende en kopi af din bidragsafgørelse) 

5. Dokumentation

Ovennævnte kopi af dokumenter eller beskrivelse af mundtlig aftale er nødvendige for, at vi kan behandle 
sagen.



Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag, fordi (vælg A, B, C D, E eller F):

7. Nedsættelse/bortfald af uddannelsebidrag

A. Min indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed 

Min indtægt er/bliver reduceret fra den:

Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter den dag, hvor Familieretshuset har orienteret 
bidragsmodtageren om ansøgningen.

B. Min indtægt reduceres af andre grunde end arbejdsledighed 

Min indtægt er/bliver reduceret fra den:

Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.

Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.

 C. Jeg har fået flere børn  - ikke stedbørn

D. Mit barn/mine børn har fået en højere indtægt 

Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.

F. Andet 

Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag, fordi:

Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.

 E. Det barn jeg betaler uddannelsesbidrag til er flyttet over til mig.

Et bortfald af bidraget vil normalt ske fra første forfaldsdag efter barnet er flyttet over til mig.

Beskriv hvorledes indtægten reduceres:



8. Betaling af gebyr
Når du søger om ændring af uddannelsesbidrag, skal du betale et gebyr på 2.800 kr. 
 
Du skal dog ikke betale gebyr for ændring af uddannelsesbidrag: 
• hvis du søger om bortfald af uddannelsesbidrag, fordi barnet er flyttet til dig, eller 
• hvis du søger om ændring af et aftalt uddannelsesbidrag, og Familieretshuset ikke før har behandlet en sag om dette 
uddannelsesbidrag. 
 
Der skal kun betales ét gebyr, hvis du søger om ændring af bidrag til flere børn mellem de samme parter, og der skal også 
kun betales ét gebyr, hvis du søger om nedsættelse af bidrag til flere børn i sager mellem forskellige parter. 
 
Gebyret skal overføres til Familieretshuset's konto i Danske Bank: 
Reg.nr. 0216 
Kontonr. 4069175392. 
 
Du skal ved betalingen henvise til journalnummeret eller angive dit CPR-nr. 
Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt gebyret. 
 
Hvis vi ikke modtager gebyret 
Gebyret skal betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen om ændring af bidraget. 
 
Vi kan ikke begynde at behandle sagen, før vi har modtaget gebyret.   
 
Vi afviser ansøgningen, hvis vi ikke modtager betalingen.

9. Underskrift 
 Ansøgers underskrift: Dato: 

 

For at der kan fastsættes uddannelsesbidrag, skal bidragsbetalers indtægt være på ca. 410.000 kr. årligt eller mere, hvis der 
er forsørgelsespligt overfor ét barn. Hvis der er forsørgelsespligt overfor flere børn er indkomstgrænsen højere. Du kan se 
grænserne på www.familieretshuset.dk. 
Hvis barnet har en samlet indkomst inkl. SU på ca. 6.000 kr. månedligt eller mere, vil der som hovedregel ikke kunne 
fastsættes uddannelsesbidrag (takst i 2022). 
 

Se vejledning næste side 
 

http://www.familieretshuset.dk


Vejledning om uddannelsesbidrag 
  
  

  
1. Uddannelsesbidrag kan fastsættes af Familieretshuset i henhold til børnebidragsloven § 14: 
stk. 2: Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år      
stk. 3: Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år.   
  
2. Bidrag kan kun søges af en forælder, som faktisk afholder udgifterne til barnets forsørgelse. Det har ingen betydning, hvem der tidligere 
havde forældremyndighed over barnet. Det kan ikke søges af barnet selv. 
  
3. Hvis uddannelsen er SU-berettiget, kan der som altovervejende hovedregel fastsættes uddannelsesbidrag. Endvidere fastsættes bidrag 
til uddannelser, der enten forbedrer barnets mulighed på arbejdsmarkedet, giver barnet mulighed for at begynde på en uddannelse, eller 
forbedrer barnets chance for at gennemføre en sådan. 
  
4. Familieretshuset kan træffe afgørelse om forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af uddannelsesbidrag, hvis der søges om det og 
betingelserne er opfyldt.  
  
5. Ved indgivelse af ansøgningen skal der betales et gebyr på 2.800 kr. Der skal dog ikke betales gebyr, hvis der søges om bortfald af 
bidraget, fordi barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget. Der skal heller ikke betales gebyr, hvis der søges om ændring af et 
aftalt bidrag efter § 17 i børnebidragsloven, og Familieretshuset ikke tidligere har behandlet en sag om dette bidrag. 
  
6. Ved vurderingen af bidragets størrelse tager Familieretshuset hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn. Antallet af børn, 
som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt overfor, har dermed betydning for bidragets størrelse. 
  
7. Børne- og Socialministeriet har fastsat vejledende indkomstbeløb for uddannelsesbidrag således: 
Vejledende indkomstbeløb for 2022 
         1 barn   2 børn   3 børn   4 børn   5 børn 
Normalbidragets grundbeløb  ca. 410.000 kr.     ca. 470.000 kr.   ca. 540.000 kr.   ca. 630.000 kr. ca. 750.000 kr. 
50 %     ca. 600.000 kr.     ca. 700.000 kr.   ca. 800.000 kr.   ca. 1,0 mio. kr. ca. 1,1 mio. kr. 
100 %     ca. 1,0 mio. kr.     ca. 1,1 mio. kr.   ca. 1,3 mio. kr.   ca. 1,5 mio. kr. ca. 1,8 mio. kr. 
  
  
8. Har barnet egne indtægter, herunder SU, tages der hensyn hertil således: Har barnet en indtægt over ca. 5.000 kr., og har 
bidragsbetaler en indtægt, der kan begrunde fastsættelse af et bidrag højere end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget som 
udgangspunkt fastsættes lavere end de vejledende retningslinjer. (Dog ikke lavere end normalbidragets grundbeløb.) Har barnet en 
indtægt der er højere end ca. 6.000 kr., vil udgangspunktet være, at der ikke kan fastsættes uddannelsesbidrag. Har bidragsbetaler en 
indkomst der kan begrunde, at der kan fastættes forhøjet bidrag, vil der efter en konkret vurdering normalt kun gives afslag på fastsættelse 
af uddannelsesbidrag, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden.     
  
9. Bidraget tilkommer barnet, men kan kun udbetales til den forælder, som har fået det fastsat. Bidraget kan ikke udbetales forskudsvist 
gennem Udbetaling Danmark, men Udbetaling Danmark kan hjælpe med at inddrive fastsatte beløb.    
  
10. Bidraget bortfalder senest den dag, uddannelsen afsluttes eller afbrydes.    
  
11. Bidrag er skattepligtigt for barnet. Det er ikke fradragsberettiget for betaleren. 
  
12. Der tages hensyn til om bidragsbetaleren helt eller delvist opfylder sin forsørgelsespligt på anden måde end ved betaling af bidrag. 
Forsørgelsespligten kan eksempelvis opfyldes ved, at bidragsbetaler har oprettet og betalt en børneopsparing, der kommer til udbetaling. 
Det er det udbetalte beløbs størrelse og ikke et renteafkast heraf, der er afgørende.    
  
13. Sagsbehandlingstid  
Sagsbehandlingstiden i sager om uddannelsesbidrag er individuel, men som regel ikke over 24 uger i ikke komplicerede sager. 
  
Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid 
  
14. Yderligere vejledning kan fås på www.familieretshuset.dk/uddannelsesbidrag.  
  
  
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

https://familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid
http://www.familieretshuset.dk/uddannelsesbidrag
http://www.familieretshuset.dk/persondata

Ændring af uddannelsesbidrag(Gebyr 2.800 kr.)
Blanketten skal bruges, hvis du ønsker at ændre et allerede aftalt eller fastsat uddannelsesbidrag til børn over 18 år.
1. Oplysninger om ansøger
2. Oplysninger om den anden forælder
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Telefonnummer i dagtimerne:
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
E-mail:
 
Fulde navn:
Fulde navn:
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Telefonnummer i dagtimerne:
E-mail:
 
Jeg søger om forhøjelse af uddannelsesbidrag
Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag
3. Ansøgning
4. Oplysninger om barnet
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Fulde navn:
Uddannelses art:
Uddannelsen påbegyndes den:
Uddannelsen afsluttes ca.:
6. Forhøjelse af uddannelsesbidrag
Jeg søger om forhøjelse, fordi:
En begrundelse for at søge forhøjelse af uddannelsesbidrag kan f.eks. være, at den anden forælder har fået højere indtægt.
 
Bemærk: Du kan ikke få forhøjet bidrag, alene fordi dine egne indtægtsforhold er blevet dårligere. Du kan heller ikke få forhøjet bidrag, alene fordi dit barn/dine børn skal på studierejse eller lignende.
 
Det nuværende bidrag er aftalt mellem den anden forælder og mig. Du skal indsende en kopi af jeres bidragsaftale. Hvis aftalen er mundtlig, skal du i feltet nedenfor beskrive jeres aftale. 
Du skal oplyse, hvad bidraget er aftalt til, hvilken dag bidraget forfalder, og hvornår aftalen er indgået. Endvidere skal du oplyse, om det var en forudsætning for aftalen, at barnet skulle være under uddannelse. Er der andre forudsætninger for aftalen, skal disse ligeledes beskrives her.
Det nuværende bidrag er fastsat af Familieretshuset (Du skal indsende en kopi af din bidragsafgørelse)
5. Dokumentation
Ovennævnte kopi af dokumenter eller beskrivelse af mundtlig aftale er nødvendige for, at vi kan behandle sagen.
Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag, fordi (vælg A, B, C D, E eller F):
7. Nedsættelse/bortfald af uddannelsebidrag
A. Min indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed
Min indtægt er/bliver reduceret fra den:
Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter den dag, hvor Familieretshuset har orienteret bidragsmodtageren om ansøgningen.
B. Min indtægt reduceres af andre grunde end arbejdsledighed
Min indtægt er/bliver reduceret fra den:
Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.
Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.
C. Jeg har fået flere børn  - ikke stedbørn
D. Mit barn/mine børn har fået en højere indtægt
Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.
F. Andet
Jeg søger om nedsættelse/bortfald af uddannelsesbidrag, fordi:
Nedsættelse/bortfald vil normalt ske fra første forfaldsdag efter Familieretshuset's afgørelse.
E. Det barn jeg betaler uddannelsesbidrag til er flyttet over til mig.
Et bortfald af bidraget vil normalt ske fra første forfaldsdag efter barnet er flyttet over til mig.
Beskriv hvorledes indtægten reduceres:
8. Betaling af gebyr
Når du søger om ændring af uddannelsesbidrag, skal du betale et gebyr på 2.800 kr.Du skal dog ikke betale gebyr for ændring af uddannelsesbidrag:• hvis du søger om bortfald af uddannelsesbidrag, fordi barnet er flyttet til dig, eller• hvis du søger om ændring af et aftalt uddannelsesbidrag, og Familieretshuset ikke før har behandlet en sag om dette uddannelsesbidrag.Der skal kun betales ét gebyr, hvis du søger om ændring af bidrag til flere børn mellem de samme parter, og der skal også kun betales ét gebyr, hvis du søger om nedsættelse af bidrag til flere børn i sager mellem forskellige parter.Gebyret skal overføres til Familieretshuset's konto i Danske Bank:Reg.nr. 0216Kontonr. 4069175392.Du skal ved betalingen henvise til journalnummeret eller angive dit CPR-nr.Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt gebyret.Hvis vi ikke modtager gebyretGebyret skal betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen om ændring af bidraget.Vi kan ikke begynde at behandle sagen, før vi har modtaget gebyret.  Vi afviser ansøgningen, hvis vi ikke modtager betalingen.
9. Underskrift
 
Ansøgers underskrift:
Dato:
 
For at der kan fastsættes uddannelsesbidrag, skal bidragsbetalers indtægt være på ca. 410.000 kr. årligt eller mere, hvis der er forsørgelsespligt overfor ét barn. Hvis der er forsørgelsespligt overfor flere børn er indkomstgrænsen højere. Du kan se grænserne på www.familieretshuset.dk.
Hvis barnet har en samlet indkomst inkl. SU på ca. 6.000 kr. månedligt eller mere, vil der som hovedregel ikke kunne fastsættes uddannelsesbidrag (takst i 2022).
 
Se vejledning næste side
 
Vejledning om uddannelsesbidrag
 
 
 
1. Uddannelsesbidrag kan fastsættes af Familieretshuset i henhold til børnebidragsloven § 14:stk. 2: Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år             stk. 3: Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år.  
 
2. Bidrag kan kun søges af en forælder, som faktisk afholder udgifterne til barnets forsørgelse. Det har ingen betydning, hvem der tidligere havde forældremyndighed over barnet. Det kan ikke søges af barnet selv.
 
3. Hvis uddannelsen er SU-berettiget, kan der som altovervejende hovedregel fastsættes uddannelsesbidrag. Endvidere fastsættes bidrag til uddannelser, der enten forbedrer barnets mulighed på arbejdsmarkedet, giver barnet mulighed for at begynde på en uddannelse, eller forbedrer barnets chance for at gennemføre en sådan.
 
4. Familieretshuset kan træffe afgørelse om forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af uddannelsesbidrag, hvis der søges om det og betingelserne er opfyldt. 
 
5. Ved indgivelse af ansøgningen skal der betales et gebyr på 2.800 kr. Der skal dog ikke betales gebyr, hvis der søges om bortfald af bidraget, fordi barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget. Der skal heller ikke betales gebyr, hvis der søges om ændring af et aftalt bidrag efter § 17 i børnebidragsloven, og Familieretshuset ikke tidligere har behandlet en sag om dette bidrag.
 
6. Ved vurderingen af bidragets størrelse tager Familieretshuset hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn. Antallet af børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt overfor, har dermed betydning for bidragets størrelse.
 
7. Børne- og Socialministeriet har fastsat vejledende indkomstbeløb for uddannelsesbidrag således:
Vejledende indkomstbeløb for 2022                                         1 barn                   2 børn                   3 børn                   4 børn                   5 børnNormalbidragets grundbeløb          ca. 410.000 kr.             ca. 470.000 kr.   ca. 540.000 kr.   ca. 630.000 kr.         ca. 750.000 kr.50 %                                     ca. 600.000 kr.             ca. 700.000 kr.   ca. 800.000 kr.   ca. 1,0 mio. kr.         ca. 1,1 mio. kr.100 %                                     ca. 1,0 mio. kr.             ca. 1,1 mio. kr.   ca. 1,3 mio. kr.   ca. 1,5 mio. kr.         ca. 1,8 mio. kr.
 
 
8. Har barnet egne indtægter, herunder SU, tages der hensyn hertil således: Har barnet en indtægt over ca. 5.000 kr., og har bidragsbetaler en indtægt, der kan begrunde fastsættelse af et bidrag højere end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget som udgangspunkt fastsættes lavere end de vejledende retningslinjer. (Dog ikke lavere end normalbidragets grundbeløb.) Har barnet en indtægt der er højere end ca. 6.000 kr., vil udgangspunktet være, at der ikke kan fastsættes uddannelsesbidrag. Har bidragsbetaler en indkomst der kan begrunde, at der kan fastættes forhøjet bidrag, vil der efter en konkret vurdering normalt kun gives afslag på fastsættelse af uddannelsesbidrag, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden.    
 
9. Bidraget tilkommer barnet, men kan kun udbetales til den forælder, som har fået det fastsat. Bidraget kan ikke udbetales forskudsvist gennem Udbetaling Danmark, men Udbetaling Danmark kan hjælpe med at inddrive fastsatte beløb.   
 
10. Bidraget bortfalder senest den dag, uddannelsen afsluttes eller afbrydes.   
 
11. Bidrag er skattepligtigt for barnet. Det er ikke fradragsberettiget for betaleren.
 
12. Der tages hensyn til om bidragsbetaleren helt eller delvist opfylder sin forsørgelsespligt på anden måde end ved betaling af bidrag. Forsørgelsespligten kan eksempelvis opfyldes ved, at bidragsbetaler har oprettet og betalt en børneopsparing, der kommer til udbetaling. Det er det udbetalte beløbs størrelse og ikke et renteafkast heraf, der er afgørende.   
 
13. Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstiden i sager om uddannelsesbidrag er individuel, men som regel ikke over 24 uger i ikke komplicerede sager.
 
Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid
 
14. Yderligere vejledning kan fås på www.familieretshuset.dk/uddannelsesbidrag. 
 
 
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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