NEMKONTO VEJLEDNING
Info til vejledere, skolesekretærer og lærere
Vær opmærksom på, at eleverne tit forveksler Nemkonto med NemID. Du siger Nemkonto og de hører NemID. Brug nemkonto.dk til at bekræfte elevens nemkonto.
Skoleydelsen betales via cpr nr., så vi behøver ikke at vide bankoplysninger for eleverne. Jeg får en
liste over elever med manglende nemkonti efter hver skoleydelseskørsel.
OBS Vi kan ikke overføre penge til andre konti. Hvis eleven beder om at få udbetalt til mors/fars/fætters’ konto er det ikke tilladt.
Efter eleven har oprettet en nemkonto skal der gå 5 arbejdsdage før vi kan overføre penge til den.
Så hvis I kan give os oplysning om hvilken dato nemkontoen blev oprettet kan vi overføre beløbet til
eleven.
OBS. For elever under 18 år er der en anden procedure. Eleven skal (1) besøge sin bank for at oprette en nemkonto og (2) vente på et brev i postkassen, som indeholder en aktiveringskode og vejledning i hvordan man opretter nemkontoen færdig. Derefter kan vi straks overføre penge til elevens
nemkonto.

For at modtage din skoleydelse skal du have en Nemkonto. En Nemkonto er en bankkonto, som staten bruger til at overføre penge til dig ved at bruge dit cpr nummer. Du skal
først vælge din Nemkonto før vi kan overføre penge til dig.

Hvordan kan du tjekke om du har en nemkonto?
Gå til Nemkonto.dk og vælg Selvbetjening. Du kan logge ind her med NemID, og se om der er valgt en
nemkonto for dig.
Når du er under 18 år, kan du ikke benytte selvbetjening til at gå ind på din NemKonto. Du skal derfor
kontakte din bank, og informere dem om, hvilken af dine bankkonti, som du ønsker der skal være din
NemKonto.
OBS. En NemID er ikke det samme som en Nemkonto.
NemID bruges til at logge på bank, borger.dk, ungdomskort osv. En Nemkonto er en konto i en bank,
som staten overfører penge til.

