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Navn

Statsborgerskab 

Adresse

Telefonnummer

Cpr-nummer

2. Sæt X ved det eller de punkter, du opfylder og vedlæg dokumentation

1. 

Jeg har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år 
forud for ansøgningstidspunktet .............................................................................................

Jeg har familiemedlemmer i Danmark, ud over de familiemedlemmer, der forsørger mig, og 
jeg har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode frem til ansøgningstidspunktet ....

Jeg er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, der
• har bopæl i et andet EU- eller EØS-land end Danmark og 
• samtidig har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i 

mindst 5 år inden for de sidste 7 år forud for ansøgningstidspunktet og
• fortsat er eller har bevaret status som vandrende arbejdstager eller selvstændig  

erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten ...................................................................

5) Jeg har haft betydelige økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode ........................

6) Jeg har haft arbejde i Danmark af et vist omfang og i en betydelig periode ...........................

Jeg har betydelig tilknytning til Danmark på baggrund af mindst et af kriterierne i punkt 
3) - 6), uden dog at opfylde kriteriet, og har betydelige danskkundskaber .............................

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du også udfylde og vedlægge skemaet “Oplysningsskema for 
udenlandske statsborgere, der søger SU til uddannelse i udlandet”.

1) 

4) 

7) 

Side 1 af 2

Skema om tilknytning til Danmark, når du søger SU til
uddannelse i et EU-land uden for Danmark eller i et EØS-land
Udfyld skemaet, hvis du er: 

dansk statsborger
EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark 
familiemedlem til EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark

...

Vedlæg
doku-
mentation

E-mail

3) Jeg har gået i skole i Danmark i en betydelig periode ............................................................

2) 

Dato ........................................ Underskrift .............................................................................................................................

3. Underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. 

Husk at vedlægge den ønskede dokumentation. 
Din ansøgning kan ikke behandles, før vi har alle de relevante oplysninger. 

Send ansøgningsskema og dokumentation til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Hvis du kan få NemID,skal du sende skemaet via Digital Post på borger.dk. Se vejledning på su.dk.
Hvis du ikkke kan få NemID, kan du sende skemaet til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Center for Uddannelsesstøtte, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

http://www.su.dk/media/1454/opl_udl_statsb_su_i_udlandet.pdf
http://www.su.dk/media/1454/opl_udl_statsb_su_i_udlandet.pdf
https://www.su.dk/kontakt/kontakt-du-laeser-i-danmark/du-har-spoergsmaal-om-su/su-kontorerne-paa-uddannelsesstederne/uddannelses-og-forskningsstyrelsen/


Side 2 af 2

Vejledning
Du bør læse den vejledning, som passer på din situation i bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021 om
statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) med senere ændringer.
Hvis du er: 
1. Dansk statsborger - læs § 1
2. EU-statsborger - læs § 2
3. Familiemedlem til en EU-statsborger:  

    a. ægtefælle eller registreret partner - læs § 4 
    b. direkte efterkommer eller  - læs § 5 
    c. slægtning i opstigende linje - læs § 6

4. EØS-statsborger eller familiemedlem - læs § 7


