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UDDANNELSESBIDRAG 2010 
 

Hvis et barn mellem 18 og 24 år er under uddannelse, og hvis en forælder fortsat 

har forsørgelsesudgifter til barnet, kan denne forælder ansøge statsforvaltningen 

om, at den anden forælder bliver pålagt at betale uddannelsesbidrag til barnet. 

 

Familiestyrelsen fastsætter hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten 

– vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt 

skal have for at skulle betale uddannelsesbidrag. 

 

Ved vurderingen af, om der skal fastsættes bidrag, tager statsforvaltningen på 

samme måde som ved fastsættelse af børnebidrag hensyn til de udgifter, bidragsbe-

taleren har til sine børn. Det barn, som bidragsmodtageren har søgt om uddannel-

sesbidrag til, bliver også medregnet. Bidraget vil normalt blive fastsat til normalbi-

dragets grundbeløb. 

 

Barnets eventuelle indtægter kan have betydning ved fastsættelse af uddannelsesbi-

drag.  

 

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen efter 

en konkret vurdering fastsætte et højere uddannelsesbidrag end normalbidragets 

grundbeløb. 

 

Der fastsættes efter praksis normalt ikke højere uddannelsesbidrag end normalbi-

dragets grundbeløb + 100 %. 

 

På samme måde som ved forhøjet børnebidrag kan statsforvaltningen tage hensyn 

til, om bidragsmodtageren eventuelt har så gode økonomiske forhold, at uddannel-

sesbidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers. 

 

Vejledende indkomstbeløb for 2010 

 
  1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 

Normal-
bidragets 

grundbeløb 

ca. kr. 
330.000 

ca. kr. 
375.000 

ca. kr. 
435.000 

ca. kr. 
505.000 

ca. kr. 
605.000 

 +50 % 
ca. kr. 

5-600.000 
ca. kr. 

6-700.000 
ca. kr. 

7-800.000 
ca. kr. 

8-900.000 
ca. kr. 

0,9-1,0 mio. 

+100 % 
ca. kr.  

8-900.000 
ca. kr.  

0,9-1,0 mio. 
ca. kr.  

1,1-1,2 mio. 
ca. kr.  

1,3-1,4 mio. 
ca. kr.  

1,5-1,6 mio. 
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UDDANNELSESBIDRAG 2009 
 

Bidragsmodtageren kan ansøge statsforvaltningen om, at bidragsbetaleren bliver 

pålagt at betale uddannelsesbidrag til et barn mellem 18 og 24 år, hvis barnet er 

under uddannelse. 

 

Familiestyrelsen fastsætter hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten 

– vejledende retningslinjer for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt 

skal have for at skulle betale uddannelsesbidrag. 

 

Vejledende indkomstbeløb ved fastsættelse af uddannelsesbidrag i 2009 

 

Forklaring til skemaet 

Vurderingen af antallet af børn bliver foretaget på samme måde som ved fastsæt-

telse af børnebidrag. Det barn, som bidragsmodtageren har søgt om uddannelses-

bidrag til, bliver også medregnet. 

 

Uddannelsesbidragets størrelse 

Uddannelsesbidrag fastsættes normalt til grundbeløbet af normalbidraget. 

Det vil sige 999 kr. om måneden (11.988 kr. årligt) i 2009. 

 

Forhøjet uddannelsesbidrag 
Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen efter 

en konkret vurdering fastsætte et højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af 

normalbidraget. 

 

Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for fastsættelse af forhøjet uddan-

nelsesbidrag, men på baggrund af bidragspraksis er det rimeligt (i en et-barns-

situation) at fastsætte bidraget til normalbidragets grundbeløb + 50 %, hvis 

bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 5-600.000 kr. 

Hvis bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 8-900.000 kr., er det (i en 

et-barns-situation) efter praksis rimeligt at fastsætte bidraget til normalbidra-

gets grundbeløb + 100 %. 

Der fastsættes efter praksis normalt ikke højere uddannelsesbidrag end nor-

malbidragets grundbeløb + 100 %. 

 

Antal børn Indkomst 

1 barn ca. 315.000 kr. 

2 børn ca. 360.000 kr. 

3 børn ca. 420.000 kr. 

4 børn ca. 485.000 kr. 

5 børn ca. 580.000 kr. 
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På samme måde som ved forhøjet børnebidrag, kan statsforvaltningen tage hensyn 

til, om bidragsmodtageren eventuelt har så gode økonomiske forhold, at uddannel-

sesbidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers. 

Barnets eventuelle indtægter kan have betydning ved fastsættelse af uddannelsesbi-

drag.  

 

Efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse kan der fastsættes bidrag til barnets 

undervisning og uddannelse indtil barnets fyldte 24. år. 
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UDDANNELSESBIDRAG 2008 
 

Bidragsmodtageren kan ansøge statsforvaltningen om, at bidragsbetaleren bliver 

pålagt at betale uddannelsesbidrag til et barn mellem 18 og 24 år, hvis barnet er 

under uddannelse. 

 

Familiestyrelsen fastsætter hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten 

– vejledende retningslinjer for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt 

skal have for at skulle betale uddannelsesbidrag. 

   

Vejledende indkomstbeløb ved fastsættelse af uddannelsesbidrag 

 

Forklaring til skemaet 

Vurderingen af antallet af børn bliver foretaget på samme måde som ved fastsæt-

telse af børnebidrag. Det barn, som bidragsmodtageren har søgt om uddannelses-

bidrag til, bliver også medregnet. 

 

Uddannelsesbidraget størrelse 

Uddannelsesbidrag fastsættes normalt til grundbeløbet af normalbidraget. 

Det vil sige 969 kr. om måneden (11.628 kr. årligt) i 2008. 

 

Forhøjet uddannelsesbidrag 
Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan statsforvaltningen efter 

en konkret vurdering fastsætte et højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af 

normalbidraget. 

 

Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for fastsættelse af forhøjet uddan-

nelsesbidrag, men på baggrund af bidragspraksis er det rimeligt at fastsætte 

bidraget til normalbidragets grundbeløb + 50 %, hvis bidragsbetaleren har en 

årlig indkomst på ca. 5-600.000 kr. 

Hvis bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 8-900.000 kr., er det efter 

praksis rimeligt at fastsætte bidraget til normalbidragets grundbeløb + 100 %. 

Der fastsættes efter praksis normalt ikke højere uddannelsesbidrag end nor-

malbidragets grundbeløb + 100 %. 

 

Antal børn Indkomst 

1 barn ca. 310.000 kr. 

2 børn ca. 350.000 kr. 

3 børn ca. 405.000 kr. 

4 børn ca. 470.000 kr. 

5 børn ca. 565.000 kr. 



 

 

    6 

På samme måde som ved forhøjet børnebidrag, kan statsforvaltningen tage hensyn 

til, om bidragsmodtageren eventuelt har så gode økonomiske forhold, at uddannel-

sesbidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers. Barnets eventuelle indtægter 

kan have betydning ved fastsættelse af uddannelsesbidrag.  
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UDDANNELSESBIDRAG 2007 
 

Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis den bidragspligtige har en indtægt af en 

vis størrelse. Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag i 2007 bør der tages udgangs-

punkt i følgende vejledende indkomstbeløb: 

 
1 barn  ca. 300.000 kr.  

2 børn  ca. 340.000 kr.  

3 børn  ca. 395.000 kr.  

4 børn  ca. 460.000 kr.  

5 børn  ca. 550.000 kr.  

 

I relation til skemaet bemærkes, at det barn/de børn, der søges fastsat uddannel-

sesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Ansøgning om uddannelsesbi-

drag til et barn henregnes således til en to-barns-situation, hvis den pligtige har 

forsørgelsespligt over for et andet barn.  

 

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidra-

get, dvs. 11.304 kr. årligt i 2007.  

 

Hvis den bidragspligtige har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret 

skøn fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Der 

er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Styrelsen kan dog oplyse, at det – 

på baggrund af bidragspraksis – i en et-barns-situation findes rimeligt, at en bi-

dragspligtig med en årlig indtægt på ca. 475.000 kr. pålægges at betale uddannel-

sesbidrag på grundbeløbet af normalbidraget med tillæg af 50 %. I samme situation 

findes det rimeligt at fastsætte uddannelsesbidrag på grundbeløbet af normalbidra-

get med tillæg af 100 %, hvis den bidragspligtige har en årlig indtægt på ca. 750.000 

kr.  

 

Bemærk, at der i sager om uddannelsesbidrag også skal tages hensyn til barnets 

egne indtægter, herunder uddannelsesstøtte. Endvidere skal der – især i sager om 

forhøjede bidrag – tages hensyn til, om den bidragsberettigede har så gode øko-

nomiske forhold, at bidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers.  
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UDDANNELSESBIDRAG 2006 
 

Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis den bidragspligtige har en indtægt af en 

vis størrelse. Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag i 2006 bør der tages udgangs-

punkt i følgende vejledende indkomstbeløb: 

 
1 barn Ca. 290.000 kr. 

2 børn  Ca. 330.000 kr.  

3 børn  Ca. 385.000 kr.  

4 børn  Ca. 450.000 kr.  

5 børn  Ca. 535.000 kr.  

 

I relation til skemaet bemærkes, at det barn/de børn, der søges fastsat uddannel-

sesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Ansøgning om uddannelsesbi-

drag til et barn henregnes således til en to-barns-situation, hvis den pligtige har 

forsørgelsespligt over for et andet barn.  

 

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidra-

get, dvs. 11.040 kr. årligt i 2006.  

 

Hvis den bidragspligtige har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret 

skøn fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Der 

er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Styrelsen kan dog oplyse, at det – 

på baggrund af bidragspraksis – i en et-barns-situation findes rimeligt, at en bi-

dragspligtig med en årlig indtægt på ca. 450.000 kr. pålægges at betale uddannel-

sesbidrag på grundbeløbet af normalbidraget med tillæg af 50 %. I samme situation 

findes det rimeligt at fastsætte uddannelsesbidrag på grundbeløbet af normalbidra-

get med tillæg af 100 %, hvis den bidragspligtige har en årlig indtægt på ca. 700.000 

kr.  

 

Bemærk, at der i sager om uddannelsesbidrag også skal tages hensyn til barnets 

egne indtægter, herunder uddannelsesstøtte. Endvidere skal der – især i sager om 

forhøjede bidrag – tages hensyn til, om den bidragsberettigede har så gode øko-

nomiske forhold, at bidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers.  
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UDDANNELSESBIDRAG 2005 
 

Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis den bidragspligtige har en indtægt af en 

vis størrelse. Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag for 2005 bør der tages ud-

gangspunkt i følgende vejledende indtægtsgrænser: 

 
1 barn Ca. 285.000 kr. 

2 børn Ca. 325.000 kr. 

3 børn Ca. 380.000 kr. 

4 børn Ca. 440.000 kr. 

5 børn Ca. 525.000 kr. 

   

I relation til skemaet bemærkes, at det barn/de børn, der søges fastsat uddannel-

sesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Ansøgning om uddannelsesbi-

drag til et barn henregnes således til en to-barns-situation, hvis den pligtige har 

forsørgelsespligt over for et andet barn.  

 

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidra-

get, dvs. 10.824 kr. årligt i 2005.  

 

Hvis den bidragspligtige har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret 

skøn fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Der 

er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Styrelsen kan dog oplyse, at det – 

på baggrund af bidragspraksis – i en et-barns-situation findes rimeligt, at en bi-

dragspligtig med en årlig indtægt på ca. 450.000 kr. pålægges at betale uddannel-

sesbidrag på grundbeløbet af normalbidraget med tillæg af 50 %. I samme situation 

findes det rimeligt at fastsætte uddannelsesbidrag på grundbeløbet af normalbidra-

get med tillæg af 100 %, hvis den bidragspligtige har en årlig indtægt på ca. 700.000 

kr.  

 

Bemærk, at der i sager om uddannelsesbidrag også skal tages hensyn til barnets 

egne indtægter, herunder uddannelsesstøtte. Endvidere skal der – især i sager om 

forhøjede bidrag – tages hensyn til, om den bidragsberettigede har så gode øko-

nomiske forhold, at bidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers. 
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UDDANNELSESBIDRAG 2004 
 

Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag i 2004 bør der tages udgangspunkt i følgen-

de vejledende indkomstbeløb: 

 
1 barn  Ca. 280.000 kr.  

2 børn  Ca. 320.000 kr.  

3 børn  Ca. 370.000 kr.  

4 børn  Ca. 430.000 kr.  

5 børn  Ca. 515.000 kr.  

 

I relation til skemaet bemærkes, at det barn/de børn, der søges fastsat uddannel-

sesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Ansøgning om uddannelsesbi-

drag til et barn henregnes således til en to-barns-situation, hvis den pligtige har 

forsørgelsespligt over for et andet barn.  

 

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidra-

get, dvs. 10.608 kr. årligt i 2004.  

 

Hvis den bidragspligtige har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret 

skøn fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Der 

er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Direktoratet kan dog oplyse, at det 

– på baggrund af bidragspraksis – i en et-barns-situation findes rimeligt, at en bi-

dragspligtig med en årlig indtægt på ca. 450.000 kr. pålægges at betale uddannel-

sesbidrag på grundbeløbet af normalbidraget med tillæg af 50 %. I samme situation 

findes det rimeligt at fastsætte uddannelsesbidrag på grundbeløbet af normalbidra-

get med tillæg af 100 %, hvis den bidragspligtige har en årlig indtægt på ca. 700.000 

kr.  

 

Bemærk, at der i sager om uddannelsesbidrag også skal tages hensyn til barnets 

egne indtægter, herunder uddannelsesstøtte. Endvidere skal der - især i sager om 

forhøjede bidrag – tages hensyn til, om den bidragsberettigede har så gode øko-

nomiske forhold, at bidraget bør fastsættes til et lavere beløb end ellers. 
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UDDANNELSESBIDRAG 2003 
 

Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag i 2003 bør der tages udgangspunkt i følgen-

de vejledende indkomstbeløb: 

 
1 barn  Ca. 270.000 kr.  

2 børn  Ca. 310.000 kr.  

3 børn  Ca. 360.000 kr.  

4 børn  Ca. 420.000 kr.  

5 børn  Ca. 500.000 kr.  

 

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidra-

get, dvs. 10.308 kr. årligt i 2003.  

 

Hvis den bidragspligtige har gode økonomiske forhold, kan der efter et konkret 

skøn fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet.  

 

Ved anvendelsen af skemaet ovenfor tages der hensyn til det samlede antal børn, 

som den bidragspligtige har pligt til at forsørge. Det bemærkes i den forbindelse, at 

der efter direktoratets opfattelse ikke længere er grundlag for at skelne mellem 

børn, som den bidragspligtige forsørger i hjemmet, og børn, som den bidragsplig-

tige på anden måde forsørger, f.eks. ved betaling af bidrag. 
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UDDANNELSESBIDRAG 2002 
Ifølge skrivelse af 7. december 2001 fastsættes der i 2002 som udgangspunkt kun 

uddannelsesbidrag, hvis den bidrags-pligtige har en årlig bruttoindkomst før skat 

og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 260.000 kr.  

 

Hvis den bidragspligtige har forsørgelsespligt over for flere børn under 18 år, for-

højes dette indkomstbeløb skønsmæssigt med ca. 37.000 kr. for hvert barn, som 

den bidragspligtige forsørger i hjemmet, og med ca. 13.500 kr. – ca. 19.500 kr. for 

hvert barn, som den bidragspligtige betaler bidrag til.    

 

 
 
UDDANNELSESBIDRAG 2001 
I 2001 er indkomstbeløbet 255.000 kr., jf. skrivelse af 15. december 2000. 

Hvis den bidragspligtige har forsørgelsespligt over for flere børn under 18 år, skal 

dette indkomstbeløb skønsmæssigt forhøjes med ca. 36.000 kr. for hvert barn, som 

den bidragspligtige forsørger i hjemmet, og med ca. 13.000 kr. - 19.000 kr. for 

hvert barn, som den bidragspligtige betaler bidrag til.  

 

 
 
UDDANNELSESBIDRAG 2000 
I 2000 er indkomstbeløbet 245.000 kr., når der ikke er forsørgelsespligt over for 

andre børn, jf. skrivelse af 10. december 1999. 

 

 
 
UDDANNELSESBIDRAG 1999 
I 2000 er indkomstbeløbet 238.000 kr., jf. skrivelse af 4. december 1998. 


