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Familiesammenføring til børn 
Hvis du planlægger at flytte til Danmark sammen dine børn, som ikke er danske statsborgere, så skal I søge 

om familiesammenføring. Hvis du også har en udenlandsk ægtefælle, som skal søge om 

ægtefællesammenføring, kan din ægtefælle og dine børn ansøge samtidig og få deres ansøgninger 

behandlet sammen.  

Dette gælder kun for børn, som er tredjelandsborgere – det vil sige alle lande uden for EU. Hvis børnene er 

EU-borgere, skal du læse mere under EU-registrering. (LINK) 

Krav til ansøger (barnet) 
- Barnet skal være under 15 år gammel  

Dette gælder for tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet fylder 15, imens ansøgningen 

bliver behandlet, har det ingen betydning.   

- Barnet skal bo hos sine forældre i Danmark, når barnet får en tilladelse  

Barnet kan derfor ikke bo på kostskole, hos bedsteforældre eller lign.  

- Barnet må ikke have stiftet egen familie  

Barnet må altså ikke være gift, have en fast samlever eller have fået børn.  

- Det må ikke stride mod barnets tarv at blive familiesammenført  

Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor forælderen bor, skal udtale sig om 

barnets trivsel og den omsorg, som barnet vil få hos sin forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må 

være imod barnets bedste interesse at blive familiesammenført med sin forælder i Danmark. 

Det vil fx kunne stride mod barnets tarv at blive familiesammenført med sin forælder i Danmark, hvis der er 

risiko for, at barnet vil få alvorlige sociale problemer, blive tvangsfjernet eller blive udsat for overgreb efter 

ankomsten til Danmark.  

- I skal overholder 3-måneders fristen  

Hvis barnet bor sammen med den ene af sine forældre eller en anden fast omsorgsperson i udlandet, er det 

som udgangspunkt en betingelse, at barnet indgiver sin ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af 

familiesammenføring inden for en 3-månedersfrist. 

Hvornår fristen på de 3 måneder regnes fra, afhænger af forælderens forhold i Danmark: 

Hvis barnets forælder er dansk eller nordisk statsborger, skal der søges om opholdstilladelse senest 3 

måneder efter, at forælderen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. 

Hvis den udenlandske forælder har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring i Danmark, 

skal barnet søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at forælderen har fået opholdstilladelse. 

 

Krav til barnets forældre  
- Du skal være dansk/nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark  

Hvis du ikke er dansk/nordisk statsborger, skal du have en permanent opholdstilladelse eller en 

opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold (altså at du kan søge om permanent opholdstilladelse på 
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et tidspunkt). Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din 

ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark. 

- Du skal have forældremyndighed over ansøgeren  

Det kan enten være fuld eller delt forældremyndighed.  

- Du og din ægtefælle/samlever må ikke være dømt for vold og lign. forbrydelser mod børn  

Dette gælder inden for de seneste 10 år. 
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