
Når du som Ukrainsk borger har fået 
ophold med særloven og skal starte livet 
i Esbjerg Kommune

Her kan du finde en 
vejledning til den  
nemmeste proces. 



Forberedelse - INDEN du får dit 
opholdsbevis 
Giv os gerne besked, hvis du har søgt/ 
søger ophold til Esbjerg Kommune
Send gerne en mail til Tilflytterservice olro@esbjerg.dk 
med følgende information, så Esbjerg Kommune kan 
begynde forberedelserne til at tage godt imod dig: 

• Dit navn:

• Navn og alder på eventuelle børn:

• I hvilken by bor du midlertidigt lige nu:

Vi tager fat i dig for at tale om, hvad du kan forvente af 
den videre proces i forhold til bolig, skole og pasning, 
jobsøgning med mere.

Er du jobsøgende?
Hvis du søger arbejde, er du velkommen til at sende 
dit CV til tilflytter@esbjerg.dk. Hvis du ikke har et CV, 
så hjælper vi dig med at lave et. Du må først begynde 
at arbejde, når du har fået opholdsbevis, men allerede 
nu kan Esbjerg Jobcenter hjælpe dig med at søge efter 
jobmuligheder. 

NÅR du får dit opholdsbevis

Visiteringsmøde
Du bliver automatisk indkaldt til visitering fra Esbjerg 
Jobcenter, når Esbjerg Kommune får besked om, at du 
har fået ophold i Esbjerg Kommune. Hvis du ikke bliver 
indkaldt, så kontakt Tilflytterservice på olro@esbjerg.dk, 
så booker vi visitering til dig.

Visiteringsmødet bliver afholdt på Esbjerg Jobcenter, 
Energivej 1 i Esbjerg. Til visiteringen vil du blive hjulpet 
med følgende:

• Boliganvisning til en kommunal bolig (hvis du ikke  
 allerede har fundet bolig)

• At søge penge til husleje og mad m.m. (social ydelse),  
 hvis du ikke har penge til at forsørge dig selv. Hvis du  
 har fundet et job, men ikke har penge til første løn- 
 udbetaling, kan du få hjælp til at søge dette

• Opskrivning til skole og/eller børnehave

• At få oprettet skattekort

• At få tilbud om danskundervisning

• At søge andet, som du kan være berettiget til, her- 
 under til basismøblering, hvis din bolig er umøbleret,  
 og hvis du ikke selv har penge til det

Registrering i folkeregistret
Til visiteringsmødet vil der bliver booket en tid til dig, så 
du kan blive registreret med adresse i Esbjerg Kom-
mune. Tiden vil være med fremmøde i Borgerservice, 
Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, Esbjerg.

 



NÅR du modtager det gule  
sygesikringskort
Bankkonto
Kontakt Tilflytterservice eller Integrationshuset i Esbjerg 
Jobcenter, så snart du har fået dit NemID nøglekort og/
eller dit gule sygesikringsbevis med posten, så du kan få 
vejledning om eller hjælp til at anmode om en bank-
konto. Vær gerne opmærksom på, at det tager lidt tid 
for banken at oprette en konto. 

Om NemID/MitID og digitale løsninger
NemID og MitID er koder til at logge sikkert på digitale 
løsninger fra det offentlige og fra din bank.

Hjælp til digitale løsninger, rejsekort,  
forsikringer, telefon og internet
Danmark fungerer digitalt. Når vi hjælper dig med at 
få NemID/MitID, inviteres du samtidigt til et frivilligt 
informationsmøde, hvor du kan lære at bruge NemID/
MitID og din nye digitale postkasse, hvor du fremover 
modtager post fra det offentlige. Du vil også blive 
tilbudt hjælp til at få lavet rejsekort, få oprettet forsik-
ringer, dansk telefon og internet.

Sygesikringskort – husk navn på din 
postkasse
Når du bliver registreret med adresse i Esbjerg Kommu-
ne, vil du få et midlertidigt sygesikringskort, som du kan 
bruge, indtil dit rigtige gule sygesikringskort kommer 
med posten. 

Når du bliver registreret med adresse i Esbjerg Kom-
mune, vil du samtidig få oprettet NemID (sikkert log in 
til digitale løsninger i Danmark) og have mulighed for 
at blive tilmeldt en workshop om digitale løsninger i 
Danmark, så du kan lære mere om at bruge dit NemID 
og andre digitale løsninger i Danmark. Dit nøglekort til 
dit NemID kommer med posten.

Husk at sætte navn på din postkasse, så post bliver 
leveret.

Læge 
Når du bliver registreret i folkeregistret, vil du få tildelt 
en læge. I Danmark er det typisk din læge, du skal kon-
takte først, hvis du har helbredsproblemer. Lægen vil så 
henvise dig, hvis du skal sendes videre til en specialist 
eller til sygehuset. 



Godt at vide, når du etablerer 
dig i Esbjerg
Penge til husleje og daglige udgifter 
Hvis du ikke har et job eller penge til at forsørge dig 
selv, vil du til visiteringsmødet få hjælp til at søge en 
social ydelse (penge), til at betale husleje og til at leve 
for, indtil du får en indkomst. Ydelsen er i 2022:

Hvis du eller din ægtefælle har en indkomst, trækkes 
jeres indkomst fra det beløb, du kan få udbetalt i social 
ydelse. 

SKAT beregner
I Danmark er der et personligt fradrag (et beløb man 
ikke betaler SKAT af) på ca. 3.891 DKK per måned. For-
vent at betale ca. 41% i skat af resten af din indkomst. 
Du kan indtaste din brutto indkomst, det personlige fra-
drag på 3.891 DKK og en skatteprocent 41% i denne 
beregner, så vil den beregne din forventede indkomst 
efter skat:  
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234504#/indkomst

Personer, som er over 30 år eller 
som er mellem 18 og 30 og er 
udeboende

6.228 DKK per 
måned før skat

Personer, der har status af enlig 
forsørger og eget barn/børn i 
hjemmet

12.456 DKK per 
måned før skat

Personer, der er gifte/samlevende 
og har egne børn i hjemmet

8.716. DDK per 
måned før skat

Hjemmeboende under 30 år 2.683 DKK per 
måned før skat

Børnehave 3-5-årige 1.765 DKK per måned 

Vuggestue 0-2-årige 3.144 DKK per måned 

Dagpleje 0-2-årige 2.722 DKK per måned 

Skole
Som udgangspunkt vil dit barn komme i distriktsskolen 
i det område, hvor du kommer til at bo. Børn i 8-10 
klassetrin kan desuden blive tilbudt at gå i en modtage-
klasse på Esbjerg Ungdomsskole i Gjesing, såfremt der 
er plads.

Du vil få hjælp til at blive skrevet op til skole ved det 
indledende visiteringsmøde, så snart du har fået dit 
opholdsbevis.

Kontakt Tilflytterservice, hvis du vil vide mere om skole-
systemet i Danmark.

Pasning
Du har mulighed for at skrive dig op til ét opskrivnings-
distrikt, og du kan vælge at blive skrevet op til de in-
stitutioner og dagplejere, der er i dette distrikt. Mange 
vælger et opskrivningsdistrikt tæt på deres bolig. Som 
udgangspunkt vil du få tilbudt plads i det ønskede 
opskrivningsdistrikt, hvis der er ledige pladser.

Prisen for pasning i kommunale institutioner i Esbjerg 
Kommune 2022 er:

Nogle institutioner har obligatorisk frokostordning, og 
denne koster 539 DKK pr. måned.

Du har også mulighed for at vælge en privat institution. 
I så fald skal du selv kontakte institutionen direkte for 
opskrivning.



Enlige med og uden børn 2.402 kr. per måned

Par uden børn 4.401 kr. per måned

Par med et, to eller tre børn 4.802 kr. per måned

Par med fire eller flere børn 5.203 kr. per måned

Hvis du selv finder bolig
Hvis du selv søger efter en anden bolig end den kom-
munalt anviste bolig, anbefaler vi, at du er opmærksom 
på din indkomst og at finde en bolig, som matcher din 
indkomst eller ydelse.

Du kan søge lån til indskud, som er et indflytningsgebyr, 
der er typisk i Danmark og ofte (svarer til 3-4 måneders 
husleje), hvis du ikke selv har penge til indskuddet. 
Indskudslån kan først søges efter, at du er blevet regi-
streret med adresse i Esbjerg Kommune.

Du er velkommen til at kontakte Tilflytterservice for at 
få information om boligforeninger og mulige udlejere, 
hjælp til at søge bolig eller for at få information om 
typiske betingelser i Danmark, når man er lejer. Vi kan 
også hjælpe dig med at søge lån til indskud.

Boligstøtte
Hvis du flytter i egen bolig, kan du muligvis være 
berettiget til boligstøtte, som er et månedligt tilskud til 
din husleje. Det er en kombination af din husleje og din 
indkomst, der bestemmer, om du er berettiget. Tilflyt-
terservice kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan 
få boligstøtte og med at søge boligstøtte.

Informer om adresseændring
Hvis du flytter til en ny adresse, efter du er blevet 
registreret, skal du give besked til Borgerservice, da 
det i Danmark er dit eget ansvar at give besked, når 
du ændrer adresse. Hvis du har fået NemID/MitID kan 
du skifte adresse på www.borger.dk, og ellers kan du 
kontakte Borgerservice eller Tilflytterservice. 

Kontakt Tilflytterservice, hvis du vil vide mere om 
pasningssystemet i Danmark - herunder forskellen på 
dagpleje og vuggestue.

Familieydelser, herunder tilskud til  
pasning
Hvis du har børn, der er afhængig af din indkomst, kan 
du muligvis være berettiget til at modtage familieydelser, 
som for eksempel et månedligt tilskud til børnepasning.

Hvis indkomsten i din husstand er under 583.700 DKK 
per år, kan du søge om et økonomisk tilskud til pasning 
(fripladstilskud). Hvis din husstands indkomst er under 
185.700 DKK per år, vil du typisk få et tilskud, der dæk-
ker hele din betaling til vuggestue eller børnehave. 

Hvis du er enlig forælder, kan du desuden søge et for-
sørgertilskud til enlige forældre. 

Kontakt Tilflytterservice, hvis du skal bruge hjælp til at 
søge familieydelser.

Kommunal anvist midlertidig bolig
Hvis du ikke har et sted at bo, vil du til visiteringsmødet  
få anvist en kommunal bolig. En kommunal anvist  
midlertidig bolig koster:



Børne- og ungeydelse
I Danmark får børnefamilier med en indkomst under 
828.100 DKK og som opfylder betingelserne per år en 
ydelse, der hedder børne- og ungeydelse. Hvis du er 
berettiget til børne- og ungeydelse vil det blive udbetalt 
automatisk i kvartalet efter, at du opfylder betingelser-
ne. Læs mere om betingelserne og børne- og unge-
ydelse her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/
Familieydelser-oversigt

Tandlæge i Danmark
I Danmark er tandlæge selvbetalt og du kan selv 
kontakte en tandlæge for at booke en tid. For børn og 
unge under 18 år er der gratis tandlæge ved Tandple-
jen. Børn bliver automatisk indkaldt til Tandplejen, når 
de er registreret i Danmark. Hvis dit barn har brug for 
en tid, før I får en indkaldelse, kan du kontakte Tand-
plejen i Esbjerg Kommune på telefon +46 76 16 40 00.  

Når du har fundet et job
Husk at give besked til Tilflytterservice eller til Esbjerg 
Jobcenter, når du har fundet et job eller din indkomst 
ændrer sig, så vi kan hjælpe dig med at informere om 
ændringer til SKAT og eventuelle tilskud, du modtager. I 
Danmark er det din egen pligt at indberette ændringer i 
indkomst, hvis du får tilskud fra det offentlige.

Ombytning kørekort
Du må bruge et Ukrainsk kørekort i et halvt år (180 
dage). Husk at ombytte dit ukrainske kørekort inden 
180 dage, hvis du fortsat skal bo og køre bil i Danmark.

Hvis dit kørekort er udstedt i Ukraine, kræver en ombyt-
ning af kørekort, at du får en helbredserklæring fra din 
læge, og at du udfylder en formular til borgervice.

Hvis du vil ombytte kørekort:

• Book en tid hos din læge for at få en lægeerklæring  
 (medbring pasfoto og dit gule sygesikringskort)

• Book en tid hos Borgerservice til ombytning af køre- 
 kort. Tiden kan bookes på www.esbjerg.dk/booking  
 (medbring lægeerklæring, pas, dit originale kørekort,  
 opholdspapir og sygesikring). Ombytning af kørekort  
 koster 280 DKK.

P-Skive, hvis du har bil
I Danmark er der ofte tidsbegrænsning på parkering, 
derfor bør du have en p-skive i din bil. P-skiver kan 
købes på tankstationer eller ved bilforhandlere. En  
manuel p-skive er et klistermærke med et ur og sættes i 
forruden af din bil. Eller det kan være en digital p-skive, 
som du kan købe i brugskunstbutikker og el-forretnin-
ger med mere. Hvis du har en manuel p-skive, skal du 
sætte uret til det tidspunkt, hvor du parkerer. Kontakt 
Tilflytterservice for mere information.



Hvis du medbringer kæledyr
Personer, der medbringer kæledyr fra Ukraine, bedes 
hurtigst muligt udfylde blanketten på denne side og 
sende den til fødevarestyrelsen:  
https://foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/aktuelt-om-ukra-
ine/Sider/Kaeledyr-fra-Ukraine.aspx

Derudover bør du besøge en dyrlæge, som kan tjekke, 
at dit kæledyr har de nødvendige vaccinationer. Typisk 
hjælper dyrlægen med at registrere dit kæledyr i Dan-
mark. 

Du bør også registrere medbragt hund her:  
https://www.hunderegister.dk/importer-din-hund

Hvis du flytter fra Danmark igen
Hvis du flytter fra Danmark eller skal være ude af 
Danmark i mere end 3 måneder, skal du give besked 
til Borgerservice. Hvis du har fået NemID/MitID kan du 
informere Borgerservice på www.borger.dk, og ellers 
kan du kontakte Borgerservice eller Tilflytterservice. 

Aktiviteter og netværk for Ukrainere i 
Esbjerg Kommune
På www.esbjerg.dk/Ukraine kan du holde dig opdateret 
om netværk og aktiviteter for ukrainere i Esbjerg Kom-
mune, herunder informationsmøder, legestuer, andre 
aktiviteter for børn og familier, sprogcaféer med mere. 
Du er også velkommen til at kontakte Tilflytterservice 
for information.

Børn og børneopdragelse i Danmark
Værdier for børn i Danmark er baseret på menneske-
rettigheder og Konventionen om Barnets Rettigheder 
og giver alle børn ret til at gå i skole, ret til at få mad 
og ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb. Det 
betyder, at fysisk og mental vold mod børn er ulovligt 
i Danmark, og at vi i Danmark tror på, at det er muligt 
at opdrage sine børn uden at slå dem. Samfundets rolle 
er at støtte familier, som har brug for support. Hvis fag-
personer i skoler eller pasningsinstitutioner har grund 
til at tro, at der bliver brugt vold mod børn, eller at de 
behandles dårligt, er de forpligtet til at rapportere det til 
familierådgivningen i deres kommune. 

Esbjerg Kommunes syn på børn og unge er, at foræl-
drene er kernen og de vigtigste personer i barnets eller 
den unges liv i forhold til trivsel, læring og udvikling. Et 
godt samarbejde mellem forældre indbyrdes og mellem 
forældre og professionelle er afgørende for barnets 
eller den unges udvikling. Esbjerg Kommunes målsæt-
ninger er, at forældrene er en aktiv part og ressource i 
forhold til barnet eller den unges møde med de forskel-
lige tilbud i Esbjerg Kommune, og at samarbejdet med 
forældrene er baseret på en løbende dialog præget af 
gensidig tillid og respekt.



Find os i det internationale hus
Tilflytterservice holder til i vores internationale hus midt 
på Torvet i Esbjerg. Torvegade 23, 6700 Esbjerg. 

Kontaktinformation Tilflytterservice
Ukrainsk/Dansk/Engelsk linje: 
• Olga Romanets, Tlf. +45 24 80 39 54 
 Mail: olro@esbjerg.dk

• Margaréta Kachur, Tlf. +45 21 70 55 91 
 Mail: mk35@esbjerg.dk

Alternativ Dansk/Engelsk telefonlinje:  
Tlf. + 45 20 47 32 06

Find mere information på www.esbjerg.dk/Ukraine
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