Vejledning til kursister i at søge SU og Ungdomskort.
Hvordan søger jeg SU?
Alle ansøgninger inkl. SU-lån, forsørgertillæg mm. og ændringer til en ansøgning, skal foretages på www.su.dk. For at
lave en ansøgning, skal du bruge NEMID.
Er jeg berettiget til SU? For at være berettiget til SU, skal følgende kriterier være opfyldt:
 Du skal være fyldt 18 år. Du kan først modtage SU fra det efterfølgende kvartal, hvor du fylder 18 år.
 Du skal være i gang med en uddannelse, der giver ret til SU
 Du skal have min. 23 SU-undervisningstimer om ugen. Har du et barn under 7 år, er det 17 SUundervisningstimer om ugen. Og er du GSK-kursist, er det 16 SU-undervisningstimer om ugen.
 Du skal være studieaktiv
 Du må ikke få nogen anden form for offentlig støtte, dagpenge, aktiveringsydelse, kontanthjælp m.fl.
 Du skal være dansk statsborger, eller ligestillet med danske statsborgere (se nedenfor).
NEMID
Hvis du ikke har en NEMID, kan den bestilles på www.su.dk. Den skal du bruge når du søger SU. Vær opmærksom på,
at kan gå op til 3 hverdage, før du modtager den.
HUSK at udpege det rigtige uddannelsessted, når du søger.
Når du vælger uddannelsessted på ansøgningen, skal du udpege Voksenudd.center Frederiksberg. Det er her vigtigt
at udpege det rigtige uddannelsessted, og mange kursister laver fejl her.
Skat af SU
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte får automatisk oplysning om dine skatteforhold, men det er klogt i god tid at
gøre skattevæsenet opmærksom på, at du skal modtage SU. Mange får forsinket deres SU udbetaling pga.
manglende information til skattevæsenet.
Er du under 20 år, og søger om SU med udeboende sats?
Du kan kun få udeboende sats, hvis der er tungtvejende grunde til at du ikke kan bo hjemme.
I så fald skal du udfylde en dispensationsansøgning. Følg linket på kvitteringssiden, når du har tastet ansøgningen.
Dispensationsansøgningen skal afleveres i papirform til enten en studievejleder, i receptionen eller hos SU
administratoren. Modtager vi ikke dispensationsansøgningen inden 3 uger, efter du har lavet ansøgningen, får du SU
med hjemmeboende sats.
Er du ikke dansk statsborger?
Så kan det være, at du skal ligestilles med danske statsborgere.
Hvis du er blevet ligestillet før:
Ansøgning udarbejdes på www.su.dk og der udfyldes ingen ligestillingspapirer i første omgang. Styrelsen kontakter
dig, hvis de mangler oplysninger.
Hvis du ikke er blevet ligestillet før:
Ansøgning udarbejdes på www.su.dk, kvitteringssiden skal udprintes og ligestillingsblanket skal udfyldes og det hele
afleveres i papirform på VUF.

For at undgå ventetid kan du udfylde ligestillingsblanketten, som har overskriften ”udenlandske statsborgere”.
Modtager vi ikke ligestillingsblanketten sammen med ansøgningen, vil ekspeditionstiden i Styrelsen være endnu
længere.
VUF sender derefter det hele ind til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som herefter træffer afgørelsen.
Bemærk, at der kan gå op til 2 måneder, før du får svar fra Styrelsen.
Søger du om SU og har barn under 7 år
Når du søger om SU og har barn under 7 år, kan du nøjes med 17 SU timer for at være SU berettiget. Det er vigtigt, at
du under samtalen med studievejlederen fortæller, at du har barn og vil søge SU. Derudover skal du henvende dig til
SU administratoren og fremvise sygesikringsbevis på dit barn. Dette er dokumentationen, som VUF bruger for at
tildele dig SU med kun 17 timer.
SU lån
Hvis du skal have SU-lån, kan du gøre det samtidig med, at du søger SU. Eller du kan gøre det efterfølgende. Gør du
det efterfølgende, skal du lave en ny ansøgning om lån på minsu.dk. Derefter skal h du godkende din låneplan og
acceptere betingelserne. Hvert år i december/januar skal du godkende din låneplan for det nye år.
Går du på flere skoler samtidig?
Søger du SU på VUF?
Hvis du har timer på anden skole, som skal medregnes i SU-timerne, skal du komme med dokumentation for timerne
og aflevere dem hos SU administratoren.
Søger du SU på en anden skole, og VUFs timer skal medregnes?
Så skal du henvende dig til SU-medarbejderen, som skal indberette, at timeantallet fra VUF skal tælle med i den
samlede optælling.
SU med tilbagevirkende kraft
HUSK, at du ikke kan søge SU med tilbagevirkende kraft. Du kan kun søge om SU fra den måned, vi modtager din
ansøgning i.
En ansøgnings vej fra dig til du har pengene på din konto
Vi behandler ansøgningerne samme dag eller dagen efter, og i den rækkefølge, vi modtager dem i. Omkring ferier og
helligdage, kan behandlingstiden være op til en uge, da vi ofte her modtager mange ansøgninger.
Når ansøgningen er godkendt her på VUF, går der op til 14 dage, før du modtager en støttemeddelelse i din E-boks
fra SU-Styrelsen, og før du har pengene på din Nemkonto.
Udbetalingerne af SU sker forud, den sidste hverdag i måneden. Dvs. SU for november, udbetales 31. oktober. I
tilfælde af, at den sidste hverdag er en lørdag/søndag, er udbetalingen om fredagen.
Denne vejledning er meget kortfattet. Du kan læse mere uddybende om de enkelte områder på www.su.dk.

OBS – OBS – OBS – OBS: Spar ventetid: Kig på minsu.dk, hvordan det går din ansøgning!

Ungdomskort
For at få Ungdomskort (tidligere Hypercard) til en ungdomsuddannelse, skal du opfylde følgende betingelse:
 Din uddannelse skal være på listen over godkendte uddannelser.
 Du skal være studieaktiv.
 Du skal have min. 23 SU-lektioner pr. uge./ 17 SU-lektioner pr. uge, hvis du har du barn under 7 år./ 16 SUlektioner pr. uge, hvis du er GSK-kursist.
 Du må ikke modtage tilskud til transport efter andre ordninger.
 Du må ikke være i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole
Du skal søge på www.ungdomskort.dk.
Søg i god tid – Der kan være op til 4 ugers behandlingstid!
Når din ansøgning er blevet godkendt, skal du selv bestille og betale dine kort på www.ungdomskort.dk

HUSK, AT DU ALTID SELV ER FORPLIGTIGET TIL AT HOLDE DIG ORIENTERET OM REGLER, ÆNDRINGER M.M. PÅ
www.minSU.dk og www.su.dk og www.ungdomskort.dk

Yderligere information:
www.su.dk – Statens Uddannelsesstøtte.
www.svu.dk – Statens VoksenUddannelsesstøtte.
www.minsu.dk – Se hvordan det går med din SU.
www.ungdomskort.dk – Rabat til transport.
SU: jao@vuf.nu, tlf. 3815 8520 – Falstersvej.
hnl@vuf.nu, tlf. 3815 0382 – Lindevangs Allé.
SVU: ihy@vuf.nu, tlf. 3815 8505 – Falstersvej.
Ungdomskort: mir@vuf.nu, tlf. 3815 0367 – Lindevangs Allé.
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