
Oplysningsskema for 
udenlandske statsborgere, 
der søger SU til uddannelse i udlandet 

2     Dansk cpr-nummer

Fornavn

Efternavn

1

Du skal skrive under på side 4 Side 1 af 4

_

Nationalitet, skriv navnet på landet eller ”statsløs” ................

3    Nationalitet

Har du bevis for Registrering som EU-/EØS-borger fra 
statsforvaltningen? .................................................................

4    Opholdstilladelse/arbejdstilladelse

0722

Ja Nej

Du skal opfylde en af betingelserne for at blive ligestillet. Læs om betingelserne på
www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter EU-retten

Vedlæg kopi af bevis for registrering.

Du skal søge SU i minSU, 
før du på dette skema kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere.

5    Ophold i Danmark

Har du boet i Danmark uafbrudt, siden du første gang 
tog ophold i landet? ................................................................

Md.                  År 

Md.                  ÅrHvis nej, 
skriv datoerne for indrejse til og udrejse fra Danmark ...........

Hvis ja, skriv datoen for din indrejse til Danmark ..................
Dag

Dag Dag          Md.                  År

Dag           Md.                  År

Ja Nej

Dag           Md.                  År

Er du født i Danmark? ............................................................ Ja Nej

Vedlæg dokumentation
Vi kan først behandle din ansøgning, når vi har modtaget al relevant dokumentation. Det kan derfor forlænge sagsbehandlingstiden, 
hvis du ikke vedlægger al relevant dokumentation. 
Under de enkelte punkter på skemaet kan du se hvilken dokumentation, du skal vedlægge.

Hvis ja:

.

http://www.su.dk/5537
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Du skal skrive under på side 4

6   Arbejdstager efter EU-retten
Er du EU-statsborger eller EØS-statsborger (fra Norge, 
Island, Liechtenstein) eller fra Schweiz? .............................. Ja           Nej

Timer

Vedlæg dokumentation for årsagen til 
afskedigelsen.

Hvis ja:
Hvilken slags arbejde har du, eller har du haft i Dan-
mark? (Skriv fagområde) ..................................................

Fortsætter du med at arbejde minimum 10 - 12 timer om 
ugen ved siden af studierne? ........................................... Ja           Nej

Hvis ja, oplys hvor mange timer pr. uge ......................
Vedlæg alle gældende kontrakter.

Hvis du ikke fortsætter med at arbejde:

Er du blevet afskediget på grund af strukturelle 
forhold på arbejdsmarkedet eller af helbredsmæssige 
årsager, og har du behov for omskoling ..................... Ja           Nej

Har du erhvervsarbejde, eller er du selvstændig 
erhvervsdrivende? ................................................................. Ja           Nej

Er den af dine forældre, der er EU-/EØS-statsborger, 
arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende 
i Danmark? ....................................................................... Ja           Nej

Hvis din forælder ikke længere arbejder: 
Skriv perioden, hvor din forælder har haft arbejde .......

Fra                                                       Til
Md.                    År Md.                    År

BarnEr du barn af, ægtefælle/registreret partner til eller 
forælder til en EU-statsborger eller en EØS-statsborger 
(fra Norge, Island, Liechtenstein) eller fra Schweiz? ............

Ægtefælle Forælder

Barn af:

Hvis din forælder fortsætter med at arbejde:
Bliver du forsørget af den af dine forældre, der er
EU-/ EØS-statsborger? .................................................... Ja           Nej

Hvis ja:
Vedlæg dokumentation for forsørgelsesforholdet. 
Læs om krav til forsørgelse på www.su.dk. 

Skriv dine forældres danske cpr-numre ........................... _
 Vedlæg kopi af din fødselsattest/personattest.

Bosatte du dig i Danmark, da du var under 21 år, samti-
dig med at din forælder var arbejdstager eller selvstæn-
dig erhvervsdrivende i Danmark? .................................... Ja           Nej

_

Timer

Fortsætter den af dine forældre, der er EU-/EØS-stats-
borger, med at arbejde minimum 10 - 12 timer om ugen, 
mens du studerer? ........................................................... Ja           Nej

Hvis ja, oplys hvor mange timer pr. uge ......................
Vedlæg alle gældende kontrakter.

.

.

.

.

.

7   Familiemedlem til en arbejdstager efter EU-retten

Vedlæg lønsedler for de sidste tre måneder..

Vedlæg lønsedler for de sidste tre måneder..

http://www.su.dk/5554
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Er dit barn, som er EU-/EØS-statsborger, arbejdstager 
eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark? .............. Ja           Nej

Hvis dit barn ikke længere arbejder:
Skriv perioden dit barn har haft arbejde ...........................

Fra                                                            Til
Md.                    År Md.                    År

Forælder til:

Bliver du forsørget af dit barn, der er 
EU-/EØS-statsborger? ..................................................... Ja           Nej

Vedlæg dokumentation for forsørgelsesforholdet.
Læs om krav til forsørgelse på www.su.dk. 

Er din ægtefælle, der er EU-/EØS-statsborger, arbejdsta-
ger eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark? ........ Ja           Nej

Hvis din ægtefælle ikke længere arbejder:
Skriv perioden din ægtefælle har haft arbejde .................

Fra                                                      Til
Md.                    År Md.                    År

Ægtefælle til:

Du skal skrive under på side 4

Skriv din ægtefælles danske cpr-nummer ........................ _

Vedlæg kopi af vielsesattest.

Hvor mange timer arbejder dit barn pr. uge? ....................

Timer

Fortsætter dit barn med at arbejde dette antal timer om 
ugen, mens du studerer? ................................................. Ja           Nej

Vedlæg lønsedler og alle gældende kontrakter.

.

.

Hvis ja:.

Timer

Fortsætter din ægtefælle med at arbejde minimum 10 - 
12 timer om ugen, mens du studerer? ............................. Ja           Nej

Hvis ja, oplys hvor mange timer pr. uge ......................
Vedlæg lønsedler og alle gældende kontrakter..

Skriv dit barns danske cpr-nummer .................................. _

http://www.su.dk/5560


Cpr-nummer
_ Oplysningsskema for udenlandske statsborgere - Side 4 af 4

Ja           Nej
Er du, eller har du været i gang med en uddannelse 
i Danmark? .............................................................................

8    Uddannelse i Danmark

Fra                                                      Til
Md.                    År Md.                    År

Send skemaet til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som Digital Post via borger.dk

Reglerne om adgang til statens uddannelsesstøtte for udenlandske statsborgere findes i kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 2433 af 
14. december 2021 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

11   Underskrift  
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, 
jeg har givet, er rigtige. Jeg er klar over, at urigtige oplysnin-
ger kan bevirke, at min SU bliver krævet betalt tilbage.

Dato

Ansøgerens underskrift

Telefonnummer

9    Støtte fra et andet land
Får du støtte fra et andet land til uddannelsen? ....................

Ja             Nej

Ja             Nej
Kan du få støtte til din uddannelse efter dit hjemlands 
regler? ....................................................................................

Hvis ja:
     Vedlæg dokumentation. 

Uddannelse                        Uddannelsessted

Hvis ja, i hvilket tidsrum og til hvilken uddannelse ..............

Du skal opfylde en af betingelserne for at blive ligestillet. Læs om betingelserne:
www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter EU-retten

E-mail

10   Bemærkninger

Hvornår stopper støtten? .....................................................
Md.                    År.

http://www.su.dk/5537

