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SU - det er dit ansvar!
• Du skal selv søge SU på minSU på www.su.dk.
• Du skal bruge NemID for at søge SU på minSU.
• Du kan selv følge med og holde øje på minSU på www.su.dk.
• Tjek din e-Boks, der kan ligge breve fra SU-styrelsen.

Max. 5 ungdomsuddannelser
På VUC er det kun 2-årigt HF og HF enkeltfag, der tæller med i de max. 5 ungdomsuddannelser. 
Når du søger, skal du opgive, hvilke ungdomsuddannelser, du har påbegyndt. 
Du kan max. få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre du har fået et uddannelsespålæg.
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Information
Det kan du se på minSU
SU-oversigt: Din SU, måned for måned. Oversigten er synlig,  
når din ansøgning er færdigbehandlet.  
 
Udbetalinger: Onsdagen før du modtager din SU, vil du kunne  
se, hvor meget du får udbetalt, og hvilken dato den udbetales. 

SKAT: Her kan du se, skattegrundlag, din trækprocent og fradrag.
 
Sagsbehandlingstid
• Almindeligt stipendium: ca. 2-3 uger
• Hvis du også er forsørger: min. 3 uger
• Hvis du er udenlandsk statsborger: op til 3 mdr.
 
Lektioner pr. uge
Du skal som udgangspunkt have 23 lektioner pr. uge for at kunne få SU. 
Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der gives dispensation til færre  
lektioner pr. uge. 1 lektion = 45 minutter.  Ved dispensation er det meget vigtigt,  
at du sørger for at oplyse dit barns cpr.nr. i Studieservice, ellers kan vi ikke godkende  
din SU-ansøgning.

 
Ny studerende på VUC 
Du kan søge SU, når du er optaget på skolen, dog tidligst en måned før uddannelsen  
starter. Du bliver optaget, når du har betalt for undervisningen. Du kan søge SU ca. 2  
hverdage efter, vi har modtaget betalingen. Hvis alt er i orden, kommer skolens navn  
frem, når du har valgt ”Søg SU”. Hvis du selv skal ind og finde skolens navn, kan det  

skyldes, at din betaling ikke er registreret. 
 
Ikke ny studerende på VUC
Hvis du fortsætter på samme uddannelse er der ingen ændringer. Hvis du skifter uddannelse eller skole, skal du søge 
SU på ny. Der kan være forskel på, hvordan din SU skal behandles hen over ferien. Det kommer an på, hvornår du er 
tilmeldt, og hvornår skolen registrerer din betaling. Hvis du fortsætter på en anden skole med samme uddannelse, 
skal du søge igen på den skole, du skal gå på.
 
Under 20 år og hjemmeboende
Du er forældreafhængig, og det beløb, du får, vil afhænge af dine forældres indkomst for 2 år siden. Bor du kun hos 
den ene af dine forældre, er det kun denne forælders indkomst, der kigges på. Hvis den forælder du bor hos, er blevet 
gift igen, tæller dennes indkomst med i indkomstberegningen også to år tilbage.
 
Under 20 år og udeboende
Hvis du er udeboende, når du begynder på VUC, vil du få den samme sats som hjemmeboende. Det er muligt
at blive godkendt til SU som udeboende og få en højere grundsats. Hvis du udfylder en dispensationsansøgning. Du 
skal huske at printe kvitteringen og blanketten ”Ansøgning om dispensation” (eller få den i Studieservice). Ansøgnin-
gen samt dokumentation afleveres i Studieservice. Selv om du er udeboende, er din SU sats stadig afhængig af dine 
forældres indkomst, indtil du bliver 20 år.
 
Udenlandske statsborgere
Når du har udfyldt din ansøgning, skal du søge om ligestilling med danske statsborgere. Følg det link der kommer 
frem, efter du har lavet din SU ansøgning. 

 

Brug Nem-ID 
når du logger

på minSU
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Forsøgertillæg for enlige
For at få forsørgertillæg som enlig, SKAL du også modtage det  
ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.  
OBS! Du kan også søge forsørgertillæg, når du er enlig forsørger,  
selv om dit barn er anbragt uden for hjemmet. Du skal udfylde  
”Tro- og Loveerklæring” og aflevere den i Studieservice.
 
Forsørger for samboende
Har du et hjemmeboende barn, og bor sammen med en anden  
SU-modtager, kan du få et tillæg. Din samlever skal dog have  
modtaget SU i kvartalet op til, før du kan få tillægget. Modtager  
din samlever SU, søger du om tillægget på MinSU. Modtager din  
samlever uddannelseshjælp, skal du udfylde en blanket, som du  
kan få i Studieservice.
 
SU-lån
Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.  
Det kræver, at du samtidig får SU. Lånet udbetales ikke, før du har  
godkendt låneplanen. Som forsørger har du muighed for at søge  
supplerende SU-lån.
 
Barsel
Som mor er du berettiget til 12 fødselsklip. Som far er du berettiget til 6 fødselsklip.  
Et klip svarer til grundsatsen for udeboende over 20 år. Du vælger selv fordelingen af  
dine klip. Klippene kan udbetales som enkelt- eller dobbeltklip. Kontakt Studieservice  
eller læs mere på www.su.dk. Du kan ikke modtage forsørgertillæg og supplerende  
SU-lån samtidig med fødselsklip.
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Spørg i 
Studieservice,

hvis du er i tvivl




