
Ansøgning til kommunen: 

Det er vigtigt at søge om at få dækket kursusafgiften som merudgift i god tid, da sagsbehandlingen 

kan tage lang tid. Du skal kontakte jeres socialrådgiver og spørge, hvordan I skal ansøge, da dette 

håndteres forskelligt i kommunerne. Fælles er dog at det er en god idé at uddybe skriftligt, hvorfor I 

og jeres børn har behov for at deltage på kurset og hvad I forventer at få i udbytte. I forhold til 

ansøgningen om deltagelse på det årligt supplerende kursus kan ansøgningen uddybes for hvert 

enkelt foredrag, da disse er målrettede mere konkrete problemstillinger og programmet er skiftende 

fra år til år. 

Jf. Lov om social service, § 41 kan der søges om dækning af merudgifter ved deltagelse i 

handicaprettede kurser. GBFs kurser er et eksempel på et sådant kursus, da det her er muligt at få 

konkret information om lidelsen samt få kendskab til de nyeste behandlingsmetoder.  

På samme tid får forældrene, via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk, redskaber til at 

håndtere hverdagen og dens problemer, når man har et barn med gigt med en nedsat funktionsevne. 

Mange sygehuse og kommuner tilbyder ikke rehabiliteringsforløb som fx gigtskole, hvorfor GBFs 

kurser er eneste mulighed der eksisterer for at få denne samlede viden og mulighed for at kunne 

stille spørgsmål, diskutere med fagfolk samt erfaringsudveksle med andre forældre. 

Hvis der mod forventning gives afslag på deltagelse i kurset, kan dette afslag ankes efter gældende 

anke vejledning. Kontakt evt. sekretariatet som kan guide dig/jer i at klage og hvad denne evt. skal 

indeholde.  

Ifølge Lov om Social Service VEJ nr. 9007 af 07/01/2014, ”Vejledning om særlig støtte til børn og 

unge og deres familier” kan der: 

"ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig 

deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge 

hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om 

kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser, i hvilken virkning 

det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v." 

De udgifter, der kan være tale om, er fx rejseudgifter og kursusafgift. Sådanne merudgifter kan også 

omfatte hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er 

mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. 

Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. For at 

begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge, er det vigtigt, at de 

begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og 

vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet/den unge. 

 


