Vejledning i at søge SU

Dette er en kort vejledning i at søge SU, og omfatter de grundlæggende forhold.
Alle regler, betingelser og oplysninger findes på www.su.dk, og vi anbefaler varmt at du sætter dig i
disse, da det altid er dit eget ansvar både at søge og modtage korrekt SU.

Alle ansøgninger, inkl. SU-lån, forsørgertillæg mm., skal foretages på www.su.dk

Du skal bruge en NEM-ID til at logge på med.

NB. Hvis du går på bygge- og anlæg skal du søge SU som om du går på HANSENBERG i Kolding.

For at være berettiget til SU skal følgende betingelser være opfyldt:
 Du skal være fyldt 18 år. Du er først SU berettiget til SU fra det efterfølgende kvartal.
 Du skal være i gang med en uddannelse der giver ret til SU.
 Du skal have min. 23 undervisningstimer om uge. Har du et barn under 7 år, er det 17 timer.
 Du skal være studieaktiv.
 Du må ikke få anden form for offentlig støtte.
 Du skal være dansk statsborger, eller ligestillet med danske statsborgere.

Er du under 20, og søger du SU med udeboende sats?
Du kan kun få udeboende sats, hvis der er tungtvejende grunde til at du ikke kan bo hjemme.

For at få SU som udeboende skal du udfylde en dispensationsansøgning. Når du laver ansøgning på
www.su.dk kommer der et link frem som du skal følge og printe dispensationsansøgningen. Denne
skal herefter afleveres til skolens elevadministration.
Du kan søge SU som udeboende hvis du bor på skolehjem.
Uanset om du får SU som udeboende er den afhængig af dine forældres indkomst indtil du fylder
20.
Er du ikke dansk statsborger?
Du skal lave en SU ansøgning som normalt og samtidig udfylde (på papir) en ansøgning om
ligestilling. Denne skal afleveres i elevadministrations sammen med kopi af pas og
opholdstilladelse.
SU lån.
I første omgang søger du om SU lån. Det kan gøres samtidig med at du søger SU.
Når lånet er bevilliget skal du gå ind på www.su.dk igen, og under ”ret din SU” skal du gå ind og
godkende låneplanen. – Det enkleste er at trykke på knappen ”Indsæt maksimalt beløb”.

Hold øje med din SU.
Hold øje med om din uddannelse skal forlænges. Det gøres nemmest ved at gå ind på min SU
og se på:
a) Hvornår dit skoleforløb slutter.
b) Om der er beløb i rubrikken ud for næste måned i ”SU-oversigt”
Du kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft så det er vigtigt du søger i tide.

