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Sådan søger du SU
Vær opmærksom på følgende, før du kan søge SU:
Du er berettiget til SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år.
Du skal have minimum 23 timer om ugen.
Har du et hjemmeboende barn under 7 år, skal du have minimum 17 timer om ugen.
Du skal selv huske at oplyse om barnets navn og cpr-nummer til SU-vejlederen.
Du skal være aktiv på dine hold – det vil sige at du skal have betalt deltagergebyr.
Du skal være tilmeldt e-Boks.
Du kan tidligst søge SU måneden inden din uddannelsesstart.

Vejledning til at søge SU:
Gå på SU’s hjemmeside www.su.dk – og log på minSU med dit NemID
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Følg de grønne pile i de følgende skærmbilleder:
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Vælg uddannelsessted ’HF & VUC Nordsjælland’ + Fortsæt
Hvis ’HF & VUC Nordsjælland’ ikke står øverst/eller er en valgmulighed, kan du ikke
søge SU endnu – måske har du ikke timer nok eller ikke betalt deltagergebyr.
Når du har valgt uddannelsessted + Fortsæt, åbner selve SU-ansøgningen.
(se næste side)
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Når du har udfyldt et felt, åbnes næste felt automatisk.
De første 4 felter skal udfyldes – derefter udfyldes kun de relevante felter.
Til slut skal du sætte et

i ”oplysninger om dig” + ”Søg SU til ungdomsuddannelse”

Herefter kommer der en kvitteringsside frem på skærmen, som du kan vælge at
printe ud til eget brug (du behøver ikke – som der står – at aflevere den på dit
uddannelsessted)
Når SU-styrelsen har behandlet din ansøgning, får du besked i e-Boks.
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VIGTIGT!
Udenlandske statsborgere
Er du ikke dansk statsborger, får du denne kvitteringsside på skærmen, og det er
vigtigt at du trykker på linket Ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere
og udfylder skemaet.

Det er vigtigt, at du uploader/medsender relevant dokumentation, såsom kopi
af arbejds- og opholdstilladelseskort, lønsedler m.m. inden du ”sender/lukker”
skemaet.
Først når du har gjort dette, kan din ansøgning om SU behandles.
Der kan være op til 3-4 ugers behandlingstid. Du får svar i e-Boks.
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Udeboende/hjemmeboende SU
Er du over 20 år og udeboende, får du automatisk SU-sats for udeboende.
Er du over 20 år og hjemmeboende, får du SU-sats for hjemmeboende.
Er du mellem 18-20 år og udeboende, skal du udfylde en særlig blanket, hvis du
søger SU-sats for udeboende. Du skal kunne opfylde mindst ét punkt på blanketten,
og du skal aflevere relevant dokumentation – se herunder:
Punkt 1 - Transportvej mellem skole og forældre
Dokumentation: Print fra KRAK eller MAPS med angivelse af kilometerafstand
Punkt 2 - Transporttid mellem skole og forældre
Dokumentation: Print fra KRAK eller MAPS med angivelse af transporttid
Punkt 4 - Udeboende mindst 12 måneder
Dokumentation: Udskrift fra adresseregisteret i Borger.dk
Punkt 5 - Ganske særlige omstændigheder i hjemmet
(F.eks. meget trange boligforhold, særlige udfordringer, forældres langvarige sygdom
el.lign.)
Dokumentation: Kopi af lejekontrakt, udtalelse/erklæring fra læge, kommune,
familieafdeling, psykolog el.lign.

Det er vigtigt, at dokumentationen er i orden, før skolen kan behandle din ansøgning.
Spørg SU-vejlederen, hvis du er i tvivl.

