
Ansøgningsskema til Julehjælp 2020  
Uddeles tirsdag den 22.12.2020 
Kl. 9.00-11.30.00 på Brobjergskolen, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C 
 
 
Kære familier bosiddende i Aarhus Kommune. 
 
Børnenes Kontor i Aarhus hjælper igen i år økonomisk trængte familier med børn i Aarhus. 
 
Alle felter udfyldes og dette ansøgningsskema og bilag afleveres i vores postkasse eller sendes til 
Børnenes Kontor, Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C.  ANSØGNINGSFRIST ER 23. NOVEMBER 2020. 
Ansøgningsskema kan udskrives fra vores hjemmeside og der kan søges på mail. (Se næste side) 
 
Navn:    ______________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Postnr.: _____________  By:  __________________________  Tlf.: _______________________ 

 
Børn under 18 år:  (Hvis der er flere børn, noteres de på bagsiden) 
 
Navn: ____________________________________      CPR.nr.: ________________________ 

Navn: ____________________________________      CPR.nr.: ________________________ 

Navn: ____________________________________      CPR.nr.: ________________________ 

Navn: ____________________________________      CPR.nr.: ________________________ 

 

Sæt X: Ønsker julehjælp med svinekød:  _____  Ønsker julehjælp med kylling/kalkun:   _____ 

Sæt X: Kontanthjælp:  ____    Ressourceydelse:  ____   Førtidspension:  ____    Andet:  ____ 

Sæt X: Ugift, enlig:  ____   Samlevende:  ____   Gift:  ____   

 
Underskrift:  __________________________________________________ 
 
Med din underskrift bekræfter du at overstående oplysning er rigtige og må kontrolleres. 
 
DOKUMENTATION:   Alle ansøgninger skal vedlægges: 
 
Kopi af din årsopgørelse for 2019 og Kopi af dine børns sundhedskort. (sygesikringsbevis)  
Hvis disse dokumenter ikke vedlægges, behandles ansøgningen ikke. 
 
____ Sæt kryds her, så bekræfter du at vi må opbevare dine personlige oplysning i henhold til 
persondataoplysningsloven. (Alle papirer udleveres på julehjælpsdagen tirsdag den 22. december) 
(HER SKAL SÆTTES KRYDS FOR AT VI KAN/MÅ BEHANDLE ANSØGNINGEN) 
 
 
Du får svar på din ansøgning med et brev med posten senest fredag den 4. december.  
Hvis du ikke har hørt fra os den 4. december, kan du ringe på 5129 6962. 



Ekstra information i forbindelse med ansøgning om julehjælp: 
 
Ansøgningsskemaet kan sendes pr. post eller afleveres i vores postkasse. (Se adresse nederst) 
Der kan også sendes ansøgning via vores mail: aarhus@bornenes-kontor.dk.   
Alle dokumenter (ansøgningsskema, årsopgørelse for 2019 og sundhedskort på alle børn under  
18 år) skal vedhæftes som PDF. 
 
Bemærk at vi skal have kopi af din årsopgørelse fra SKAT – ikke af dine lønsedler elle bank-
kontoudtog. Bemærk at vi skal have kopier af dine børns gule sundhedskort.  
 
Vidste du at Børnenes Kontor afholder sommerlejr for børn? 
 
Børnenes Kontor afholder hvert år en sommerlejr, i uge 28, for børn der ellers ikke har mulighed 
for at komme på ferie grundet familiens økonomi.  
Hvis du ønske mere information om dette, og om eventuelle andre aktiviteter, så noter din 
mailadresse her, så sender vi forudsætning og ansøgningsskema til dig når vi åbner for tilmelding. 
 
 
Mailadresse: ______________________________@_________________ 
 
Børnenes Kontor i Aarhus arbejder hele året for at hjælpe børn og deres familier der er trængte 
økonomisk, har sygdom eller handicap eller på anden måde er kommet i en situation, hvor livet er 
udfordrende. 
 
Vi tilbyder, efter helt særlige regler, økonomisk støtte, til familier der ansøger. Det er bestyrelsen i 
Børnenes Kontor, der vurderer og beslutter hvem der skal have hjælp bevilliget og størrelsen af 
beløbet. 
 
Ansøgning skal være vedlagt dokumentation for økonomiske forhold.  
Se mere information på hjemmesiden. 
 
 
– og husk ansøgningsfristen for julehjælp slutter den 23. november i år. 
Du får svar med et brev med posten senest den 4. december. 
 
 
Med ønsket om en glædelig jul  
 
Hanne Lange 
Daglig leder 
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