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Sagsbehandlingsfrister 

Børne- og Skoleudvalget 

Få overblik over, hvornår du kan forvente at få svar på en ansøgning. 

 

Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der generelt må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er 

truffet afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er generelle, hvilket betyder, at de kan overholdes, hvis al 

nødvendigt dokumentation foreligger. Hvis en sag ikke kan færdigbehandles inden fristen, skal ansøgeren 

orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse. 

 

Særlig støtte til børn og unge herunder børn og unge med handicap (Serviceloven) 

Ansøgningstype Frist 

Forebyggelse og tidlig indsats (§ 11, stk. 2 og 3) 4 uger 

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand (§ 11, stk. 4, nr. 1) 4 uger 

Udgifter i forbindelse med prævention (§ 11, stk. 4, nr. 2) 4 uger 

Rådgivning og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder (§ 11, 

stk. 7) 

4 uger 

Visitation til særligt dagtilbud (§ 32) 4 uger 

Bevilling af hjemmetræningsordning (§ 32a) 4 uger 

Merudgifter til børn (§ 41)  4 uger 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn 

(§ 42) 

4 uger 

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v. (§ 44, jf. 

§§ 83, 84, stk. 1 og 86 stk. 2) 

4 uger 

Ledsageordning for 12-18-årige (§ 45)  4 uger 

Undersøgelse af forhold ved antagelse om behov for særlig støtte (§ 50) 2 uger 

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller udgifter der erstatter en ellers 

mere indgribende og omfattende foranstaltning (§ 52a, stk. 1, nr. 1) * 

2 uger 

Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at 

en hjemgivelse kan fremskyndes (§ 52a, stk. 1, nr. 2) * 

4 uger 

Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under 

barnets anbringelse uden for hjemmet (§ 52a, stk. 1, nr. 3) * 

4 uger 
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Plejetilladelse ved private plejeforhold (§ 78) 8 uger 

Personlig hjælp og pleje (§ 83) 3 dage 

Praktisk hjælp (§ 83) 3 uger 

Boligændringer og boligskift (§ 116) 26 uger 

 

*: I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse 

jf. servicelovens § 50.  

I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50, er afsluttet 

(der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen). 

 

 

Godkendelse som privatinstitution, tilskud til forældre og fripladstilskud (Dagtilbudsloven) 

Ansøgningstype Frist 

Godkendelse som privatinstitution (§ 19, stk. 5) 6 mdr. 

Økonomisk friplads i dagtilbud og SFO (§ 43, stk. 1, nr. 2) 2 uger 

Behandlingsmæssig friplads (§ 43, stk. 1, nr. 3) 4 uger 

Socialpædagogisk friplads (§ 43, stk. 1, nr. 4) 4 uger 

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80) 4 uger 

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning af egne børn (§ 80) 4 uger 

 

 

Specialundervisning, socialpædagogisk bistand, udsættelse af undervisningspligt m.m. (Folkeskoleloven) 

Ansøgningstype Frist 

Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten (§ 34, stk. 2) 2 uger 

Indskrivning til 0. klasse (§ 36, stk. 3) 3 uger 

Ansøgning om tidlig skolestart (§ 37) 3 uger 

 

 


