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AT SØGE SU
Information fra HF-Centret Efter slægten

Vigtige adresser

� www.su.dk &  www.minsu.dk
Du skal selv lave alle ansøgninger og senere ændringer
af din SU  elektronisk.

� www.nemid.nu 
Du skal have Nem-id for at kunne lave en SU-ansøgning.
Opret Nem-id på www.nemid.nu

� www.svu.dk
Hvis du er over 25, har en kort uddannelse og er i
 arbejde, kan du muligvis få Statens Voksenuddannelses-
støtte. Læs nærmere på www.svu.dk



Er jeg berettiget til SU?
� Du skal være fyldt 18 år, men er først berettiget til SU fra det efter -
følgende kvartal

� Du skal have mindst 23 timer om ugen
� Har du et barn under 7 år, skal du have minimum 17 timer 
� Du skal være studieaktiv
� Du skal være dansk statsborger eller ligestillet med danske stats -
borgere. Spørg evt. kontorets SU-vejledere

� Du kan tidligst søge en måned før du kan få SU

Hvordan søger jeg SU?
På www.su.dk finder du alt om dine muligheder, rettigheder og pligter.
Husk at det er en ungdomsuddannelse du søger SU til.
Du skal have nem-id for at kunne lave en ansøgning. 
Bestil Nem-id på www.nemid.nu .
Når du udfylder SU-ansøgningen, skal du være meget omhyggelig.
 Udfyld kun de felter der er relevante for dig. Selv den mindste fejl betyder
at din ansøgning vil tage meget længere tid at behandle. 

SU hvis du er flyttet hjemmefra
Hvis du er under 20 år og flytter hjemmefra, er du ikke automatisk
 berettiget til at få SU som udeboende, men skal søge dispensation. 
Mere information på www.su.dk – eller i skranken.

Søg derfor altid almindelig SU. Du skal altså ikke udfylde feltet ”dispen -
sation”. Henvend dig så til en studievejleder. Læs mere på www.su.dk .

”FAQ”

� Hvor meget er MIT ansvar?
Det korte svar: Det hele!
Du har oplysningspligt om alle ændringer i dine SU- forhold;
du skal selv holde øje med hvor meget du må tjene 
(fri beløb); du skal give SKAT besked om ændringer i din indkomst eller dit fra-
drag – fx ved erhvervsarbejde; du skal selv sørge for at melde adresse ændring.

� Hvad med skat?
SU er A-indkomst, og du skal betale skat af den SU du modtager. 
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte får automatisk oplysninger om dine
skatteforhold. Husk at udfylde feltet om hvilket skattekort der skal benyttes.

� Kan jeg supplere med et SU-Lån?
Hvis du ønsker SU-lån, kan du søge det samtidig med at du søger SU, eller du
kan gøre det senere. Gør du det senere, skal du gå ind på www.minsu.dk .  
Husk efterfølgende at godkende lånet elektronisk. 
Se mere på www.su.dk.

� Hvordan skal jeg gøre hvis jeg går på flere skoler?
Har du timer på en anden skole, som skal medregnes i SU-timerne, skal du
 aflevere dokumentation for disse timer til den skole hvor du har flest timer. 

� Kan jeg få SU med tilbagevirkende kraft?
Nej. Du kan kun få SU fra den måned SU modtager din ansøgning. 

Du skal
være studie -
aktiv for at
modtage 

SU


