
DU FÅR ARBEITSLOSENGELD II FOR DIT BARN

Jobcenter Flensburg Rum 0063, 0065 og 0067
Team Bildung und Teilhabe Telefon 

0461/819 -182 
Waldstraße 2    819 -183
24939 Flensburg    

819 -184
819 -804

KONTORTID: 
Mandag, tirsdag og fredag kl. 7.30 til 12.30
Torsdag    kl. 7.30 til 12.30

og kl. 14.00 til 16.00
Onsdag lukket

DU FÅR WOHNGELD, KINDERZUSCHLAG,
SOZIALHILFE ELLER YDELSER I HENHOLD
TIL ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ
FOR DIT BARN

Stadt Flensburg
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Rathausplatz 1
24937 Flensburg

B - I Fru Kring
 Telefon 0461/85 - 10 92 Rum H 39
J, O - R Fru Gellusch
 Telefon 0461 / 85 - 10 66 Rum H 40
A, K - N, S - Z Herr Merks
 Telefon 0461 / 85 - 10 12 Rum H 39

KONTORTID:
Mandag og fredag kl. 8.30 til 12.00
Torsdag kl. 8.30 til 12.00

og kl. 14.00 til 17.30
Tirsdag og onsdag lukket

Alle ansøgninger og blanketter samt videregående 

informationer finder du på vores hjemmesider

www.jobcenter-flensburg.de eller

www.flensburg.de

 
HERAUSGEBER

Stadt Flensburg

in Zusammenarbeit

mit dem Jobcenter Flensburg

Redaktion  Fachbereich

  Soziales und Gesundheit

Gestaltung Büro für Grundsatzangelegenheiten

Illustrationen Petra Render

Stand Juni 2017

HVOR ANSØGER JEG OM MIDLERNE?
HVEM ANSVARER FOR MIG?

www.jobcenter-flensburg.de

www.flensburg.de

HERAUSGEBER

in Zusammenarbeit

mit dem Jobcenter Flensburg

Redaktion  Fachbereich

  Soziales und Gesundheit

www.jobcenter-flensburg.de ellerwww.jobcenter-flensburg.de eller

  Soziales und Gesundheit

DANNELSESPAKKE
(BILDUNGSPAKET)
FLENSBURG

HVAD ?

HVOR?
HVEM ?

INFORMATIONER

OMKRING YDELSER

FOR DANNELSE

OG DELAGTIGHED

(BILDUNG UND TEILHABE) I FLENSBORG



HVEM KAN 
VÆRE MED?VÆRE MED?

Alle børn og unge skal fra starten af

have mulighed for at deltage i

fritidsaktiviteter, skoleudflugter,

klasserejser eller ved fælles spisningen

i skolen eller daginstitutionen. 

Ydelserne for dannelse og delaktighed

muliggør dette og meget mere.

Børn og skolebørn op til 25 års alder kann gøre 

krav på disse ydelser, hvis de allerede i forvejen

 får en af de følgende ydelser:

 Arbeitslosengeld II eller Sozialgeld,

  Sozialhilfe, Wohngeld,

    Kinderzuschlag supplerende

      til Kindergeld,

        Asylbewerberleistungen.

DAGSUDFLUGTER OG KLASSEREJSER

Omkostningerne for alle dagsudflugter og 

flerdags-klasserejser i daginsititutioner og skoler 

som f.eks. klasserejser, skirejser eller elevudveks-

ling betales i fuldt omfang (uden lommepenge).

 SKOLEMATERIALE

   For skolemateriale (f. eks. skrivehæfter,

   skriveredskaber, skoletaske, kopier)

   betales 70 € i det første skolehalvår

                 og 30 € i det andet halvår.

                 MÅNEDSKORT FOR BUSSEN

               Hvis skolevejen er mindst 2 km

               lang (1. - 4. klasse) eller mindst

               4 kilometer (fra 5. klasse)

               betales et tilskud til månedskortet.

LEKTIEHJÆLP

Børn får indimellem brug for lidt støtte for at 

kunne nå op til skolernes krav.

Hvis ikke skolernes tilbud er tilstrækkelige for at 

børnene kan opnå formålet med indlæringen, 

kan der betales tilskud til lektiehjælp.

FROKOST

For at kunne deltage i den fælles

frokost, der tilbydes i skoler,

daginstitutioner eller i dagplejen

får dit barn et tilskud. Din egen

andel ligger på 1 € per dag.

IDRÆT, KULTUR, FRITID (DELAGTIGHED)

Børn og unge under 18 år får en kupon over

10 € per måned for at kunne deltage i det soci-

ale og kulturelle liv (f.eks. bidrag til

idrætsforeningen, musikundervisning,

ferietilbud, teltlejr, babysvømning).

Kupongen kan også anvendes til at betale

højere engangsomkostninger så som et

ferielejr eller en svømmekursus. 

HVEM FÅR
YDELSERNE?

HVAD FÅR JEG
FOR MIT BARN?
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