
Ansøgning om uddannelsesstøtte 
og ændring af uddannelsesstøtte

Ungdomsuddannelse, der er på Fast Track listen

2     Personnummer

Navn

c/o navn

Postadresse

Postnr.                    By/postdistrikt

Land

1

Periode med anden offentlig støtte i 2023 og frem:
Får du anden form for offentlig støtte, 
der skal dække dine leveomkostninger ?
Se vejledningens punkt 4............................ Ja

Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i 
2023. Du skal kun oplyse, om du får det i en periode,
der ligger efter, du er begyndt din uddannelse.

Nej

4     Anden offentlig støtte end SU i 2023

Hvis ja, oplys hvilken slags:

Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx 
efter orlov eller en periode med fravalg af SU, 
skal du udfylde 4-10 og eventuelt 12-15 og 26.

Søger du din SU ændret, eller ønsker du, at vi bruger 
dit bikort, skal du KUN udfylde de felter, 
ændringerne vedrører. 
Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde.

Får du aktiveringsydelse, uddannelsesgodt-
gørelse, revalideringsydelse eller orlovs-
ydese ?....................................................... Ja

.

7    SU-stipendium
Oplys, fra hvornår du ønsker SU-stipendium
(fra hvilken måned) ................................................................

Udfyld skemaet med kuglepen.

Alle skal udfylde 0, 1 og 2 og skrive under på side 4. 
Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, 
skal du udfylde 4-11 og eventuelt 12-15 og eventuelt 22-26.

Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgnin-
gen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2.

Er du dansk 
statsborger ?

Ja   Nej

_
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SU/2023

Nej
2   0   2   3 

Dag Md.

Fra

2   0   2   3
Md.

 År
     

Dag Md.

Til

 Du skal skrive under på side 4

Send skemaet i et brev til 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Center for Uddannelsesstøtte, Udland, Haraldsgade 53, DK-2100 København Ø.

E-mail

Tlf.nr.

1122

SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU.

Vi udbetaler til NemKonto, 
se side 5.

2a Skat 
Vi trækker skat af SU-stipendiet og bruger dit hovedkort eller 
frikort. Ønsker du, at vi i stedet bruger dit bikort ? .................

Ja, bikort

. .

.

.

0 Min uddannelse er på Fast Track listen ........................

Eksamensgrad: .......................................................................

Uddannelsessted: ...................................................................

Uddannelsestitel: .....................................................................

Uddannelseslængde: ..............................................................

Land: .......................................................................................

8     SU-lån 
Oplys, fra hvornår du vil have SU-lån
(fra hvilken måned) ................................................................

Du kan søge lån med tilbagevirkende kraft i år for de 
måneder, du har gået på samme uddannelsessted og fået 
SU-stipendium til samme uddannelse.

2   0   2   3
Md.



10   Uddannelsens start - slut 
Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, 
du søger SU til ?.....................................................................

Hvornår forventer du at afslutte den ?....................................

11   Afsluttet gymnasial uddannelse
Har du tidligere gennemført en gymnasial uddannelse,
(studentereksamen, HF, HTX, HHX, eller International 
Baccalaureate) ?.....................................................................

13   Fravalg af SU
Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium, SU-lån og særlige 
tillæg stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil haveSU).......

År

15  Ekstra SU, når du får barn

Md.

Md.

Md.

2   0   2   3
Md.

År

År

Personnummer
_

   SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 2 af 4

Jeg er gravid/jeg er blevet mor og søger
9 måneder med fødsels-støtte................................... Sæt kryds
(Vedlæg kopi af fødselsattest, ajourført vandrejournal e. l.)

Jeg er blevet far/medmor og søger 
9 ekstra SU-rater ................................................. Sæt kryds
(Vedlæg kopi af fødselsattest. Står du ikke på fødselsattesten, 
skal du tillige vedlægge kopi af faderskabsblanket eller omsorgs- 
og ansvarserklæring med myndighedspåtegning).

Ansøgning kan tidligst indsendes 3 måneder før fødslen

Ja Nej

Udfyldes af styrelsen

Antal rater

Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med dobbeltsats fra ...................

Oplys (forventet) fødselstidspunkt .....................................................

2   0   2   3
Md. År

Fødselstidspunkt
ÅrMd.

Oplys i 10, hvornår du forventer at afslutte uddannelsen. 
Læs om udbetaling i vejledningen.

2   0   2   3
Md. År

Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med enkeltsats fra .....................

Vær opmærksom på, at du ikke 
melder dig ud af uddannelsen, 
når du fravælger SU.

til (oplys den sidste måned, du ikke vil have SU)..............................

12   Ændring af bopælsstatus

Bor du på kostskole, skolehjem eller lignende? .....................

Dag Md.

Kostskole, skolehjem, studieophold i udlandet eller lignende
Udfyldes, hvis din folkeregisteradresse er registerret hos dine forældre eller en af dem, mens du bor på kostskole eller lignende, 
eller mens du midlertidigt opholder dig i udlandet.

Ja

Bor du midlertidigt i udlandet uden at bo hos nogen af dine 
forældre? ................................................................................ Ja

Ovenstående gælder i perioden fra .......................................

Dag Md.

Oplys hvornår du er i udlandet fra ..........................................
År

Bor du sammen med den ene eller begge dine forældre
i udlandet? ............................................................................. Ja

Flytter du til udlandet eller bor du allerede i udlandet? .......... Ja

Fast bopæl i udlandet
Udfyldes, hvis du har har fast bopæl i udlandet eller flytter til udlandet for at tage en hel uddannelse i udlandet.

År Dag Md. År
til



Personnummer
_

        SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 3 af 4

Felt 22 om forældreoplysninger, forældreindkomstafhængige
Vi henter oplysninger om dine forældres bopæl og indkomst hos henholdsvis CPR og Skattestyrelsen, se vejledningen. 
Du skal kun udfylde felt 22 i særlige tilfælde.

22   Aktuel forældreindkomst
Det er dine forældres indkomst i 2021, vi bruger ved 
støtteberegningen.  
Hvis dine forældres indkomst i 2023 er faldet væsentligt i 
forhold til 2021 på grund af et af nedenstående punkter, kan 
dine forældres bruttoindkomst i støtteperioden i stedet 
lægges til grund for støtteberegningen.
tuelle ægtefælle eller registrerede partners indkomst ved 
beregningen af din støtte, og denne har haft en væsentlig 
indkomstnedgang på grund af et af nedenstående punkter.

Jeg søger bruttoindkomsten i støtteperioden lagt til grund på 
grund af (sæt kryds):

Vedlæg dokumentation.

Længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse .............

Langvarig sygdom ..................................................................

Konkurs ..................................................................................

Betalingsstandsning ...............................................................

Overgang til pension ..............................................................

Overgang til efterløn ..............................................................



25 

27   Lønnet praktik

Praktikperioder oplyses kun første gang,
der søges støtte til uddannelsen.

Periode 1.................................................................................

Periode 2.................................................................................

Anfør lønnede praktikperioder

Felt 27 og 29 udfyldes af styrelsen

Er der vedlagt bilag til denne ansøgning ?                Ja                      Mærk bilagene med CPR-nr.

Underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har 
givet, er rigtige.
Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet 
til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet 
oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsæt-
tes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den 
ene af dem.
Jeg er endvidere bekendt med, at oplysning om, at jeg ikke 
bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som 
helst med skøde, købsaftale, lejekontrakt og huslejekvitte-
ring eller logiværterklæring.

Send skemaet til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 
Haraldsgade 53, DK-2100 København Ø

Md. År Md. År_

Personnummer
_         SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 4 af 4

Supplerende oplysninger

Ansøgerens underskrift

Dato

26   Særlige tillæg
Jeg ønsker forsørgertillæg for elige forsørgere (oplys fra 
hvilken måned) .......................................................................

Jeg ønsker supplerende SU-lån for forsørgere (oplys fra 
hvilken måned) .......................................................................

2   0   2   3
Md.

2   0   2   3
Md.

Jeg ønsker forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen 
med en SU-modtager (oplys fra hvilken måned) ...................

Oplys din sambos cpr-nr.

_

Md. År Md. År_

Oplys undervisningsafgiften ...................................................

Kroner pr. måned30 Undervisningsafgift

NemID
Kan du få NemID? ................................................................. Ja Nej

Hvis nej, vedlæg dokumentation for årsagen til, at du ikke 
kan få NemID. Det kan for eksempel være DanIDs begrun-
delse.

2   0   2   3
Md.



Det er vigtigt, at du læser denne 
vejledning
Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det 
i et brev til:

 

Du skal huske at vedlægge dokumentation for, 
at du er optaget på uddannelsen, eller at du er 
studieaktiv. Der skal også stå på dokumenta-
tionen, hvornår (dato/år) du starter/er startet på 
uddannelsen, og hvornår (dato/år) du forventer 
at afslutte uddannelsen.

Har du udfyldt ansøgningen korrekt, vil vi ud-
betale din SU 3-4 uger efter, at vi har modtaget 
skemaet og den nødvendige dokumentation, 
og først efter at vi har modtaget oplysninger om 
skattetræk fra din kommune.
Som studerende i udlandet skal du henvende 
dig direkte til styrelsen, Udlandsenheden, hvis 
du har spørgsmål til din SU.
Ved alle henvendelser skal du oplyse dit per-
sonnummer og sagsnummer.
Vi gennemfører en række kontroller af, at op-
lysningerne i skemaet er korrekte.
Det kan være strafbart bevidst at give urigtige 
oplysninger eller at undlade at give oplysninger. 
Har du fået for meget SU udbetalt, skal SU‘en 
betales tilbage med renter.

NemKonto
Vi udbetaler din SU til din NemKonto. Du skal 
selv sørge for, at du har en NemKonto. Din 
bank kan gøre det for dig, eller du kan selv 
gøre det på www.nemkonto.dk (kræver Ne-
mID).

Frister
Du kan først få SU fra den måned, hvor din 
uddannelse starter, dog tidligst fra den måned 
hvor vi har modtaget din ansøgning om god-
kendelse af uddannelsen. Ændringer i din SU 
kan tidligst ske fra den måned, vi får anmodnin-
gen om det.
Hvis en ansøgnings- eller fravalgsfrist udløber 
en lørdag, søndag eller helligdag forlænges 
fristen for papiransøgningen til nærmest føl-
gende hverdag.

Hvad kan du tjene ved siden af
Du får i første omgang tildelt SU uden hensyn 
til, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, 
kan du vælge klip fra. Hvis du får SU hele året, 
kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af 
din SU. Efter årets udløb sker der en endelig 
støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi 
henter oplysningen herom fra Skattestyrelsen.  
 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  
Center for Uddannelsestøtte, Udland
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Direkte telefon: 72 31 79 20

CVR: 34 04 20 12

Oplysninger om dig
Ifølge databeskyttelsesforordningen er Uddan-
nelses- og Forskningsstyrelsen forpligtet til at 
oplyse dig om, hvordan vi håndterer dine per-
sonoplysninger, og hvilke rettigheder du har. 
De personoplysninger, vi indsamler om dig, 
opbevarer og håndterer vi trygt og sikkert i 
overensstemmelse med databeskyttelsesfor-
ordningen.

Personoplysninger
Personoplysninger er al information, som 
direkte eller indirekte (det vil sige sammen 
med andre oplysninger) kan kobles til dig, for 
eksempel navn, billede, cpr-nummer og uddan-
nelsesoplysninger.
Når vi behandler en ansøgning fra dig, kan vi 
have behov for at behandle
almindelige, følsomme og øvrige personoplys-
ninger om dig for at varetage dine interesser. 
Hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysnin-
ger, vil vi ikke være i stand til at foretage sags-
behandling, tildele dig ydelser eller forvalte 
dine retskrav.

Læs mere på www.su.dk/oplysninger-om-dig

Hvilke felter 
skal du udfylde

Alle skal udfylde 0, 1 og 2 og skrive under 
på side 4.

- Er det første gang, du søger SU til din ud-
  dannelse, skal du udfylde 4-11 og 
  eventuelt 12-15 og 22-26.
- Søger du SU igen efter en periode uden SU,
  fx efter orlov eller en periode med fravalg af
  SU, skal du udfylde 4-10 og eventuelt 
  12 -15 og 26.
- Søger du din SU ændret, skal du kun
  udfylde de felter, ændringen angår:

Ændring på grund af
- ændret skattekort fra hovedkort 
  eller frikort til bikort ..........................udfyld  2a
- anden offentlig støtte ......................udfyld   4
- ønske om SU-lån .............................udfyld   8
- at uddannelsens slutdato ændrer  
  sig ..................................................udfyld   10
- særlige bopælsforhold .....................udfyld 12
- ønske om fravalg ............................udfyld  13
- ønske om ekstra SU
   ved fødsel .............................udfyld 10 og 15
- aktuel forældreindkomst ....................udfyld 22
- ønske om forsørgertillæg .................udfyld  26
- ønske om supplerende SU-lån
  for forsørgere ...................................udfyld 26

Du kan søge flere ændringer på samme 
skema. Så skal du besvare de spørgsmål, der 
vedrører samtlige ændringer.

Vejledning til felterne

0 Om uddannelsen
Du skal oplyse hvilken uddannelse på Fast Track 
listen, du ønsker at søge støtte til.

1 Postadresse
Du skal oplyse den adresse, vi kan sende dig 
post på. Din postadresse har ikke betydning for, 
om du kan få støtte med satsen for hjemmebo-
ende eller udeboende.

2 Personnummer
Du skal oplyse dit danske personnummer, også 
selv om du ikke er tilmeldt folkeregistret i Dan-
mark.
Har du aldrig haft et dansk personnummer, skal 
du sende os en kopi af dit danske pas og en tro 
og love erklæring om, at du ikke har afgivet dit 
danske statsborgerskab.
Du vil herefter få et personnummer, som du skal 
bruge, når du i fremtiden henvender dig til os i 
styrelsen eller andre offentlige myndigheder i 
Danmark.
Har du tidligere haft et konstrueret personnum-
mer, skal du skrive det i 25.

Udenlandske statsborgere
EU- og EØS-borgere kan efter særlige regler få 
SU til uddannelse i udlandet.

2a Skat
Oplysningerne om frikort eller hovedkort med 
trækprocent og månedsfradrag får vi elektronisk 
fra Skattestyrelsen. Hvis du ønsker, at vi i stedet 
bruger dit bikort, skal du sætte kryds i 2a. Du kan 
også vælge et andet skattekort i minSU. 

4 Anden offentlig støtte end SU 
   i 2023
Du kan ikke få SU, hvis du får anden offentlig 
støtte, der skal dække dine leveomkostninger.

Anden offentlig støtte er for eksempel:

- Anbringelse uden for hjemmet som led i 
  efterværn
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Afsoning i en af kriminalforsorgens anstalter
- Efterløn
- Folkepension
- For-revalidering
- Førtidspension
- VEU-godtgørelse
- Integrationsydelse
- Kontanthjælp
- Orlovsydelse under barsel, forældreorlov fra
  arbejdet eller børnepasning
- Overgangsydelse efter lov om arbejdsløsheds-
  forsikring
- Plejevederlag efter lov om social service
- Ressourceforløbsydelse
- Revalideringsydelse
- Skolarstipendium
- Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
- Tilskud til pasning af egne børn (efter
  Dagtilbudsloven)
- Uddannelsesgodtgørelse
- Integrationsgrunduddannelse (IGU) 
- Ophold på efterskoler, husholdningsskoler og
  håndarbejdsskoler
- Uddannelsesstøtte efter færøske eller grøn-
  landske regler
- Uddannelsesstøtte efter et andet lands regler 

Den myndighed, du får støtte fra, skal med 
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Vejledning til

ansøgningsskema 2023
Ungdomsuddannelse

udland

http://www.su.dk/9934


underskrift og stempel bekræfte dine oplys-
ninger. Myndigheden skal også udfylde rubrik-
ken, der viser den periode i 2023 og frem, 
hvor de giver dig støtte. 

Du kan godt søge SU, hvis du får  boligsikring, 
børnepenge eller andre offentlige ydelser, der 
ikke skal dække leveomkostninger. 
Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge 
eller sygedagpenge, medmindre pengene 
træder i stedet for en praktikløn, som udeluk-
ker SU.

7 SU-stipendium
Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du 
er fyldt 18 år.
Du skal oplyse, hvornår du søger SU-stipen-
dium fra. Søger du fx fra 1. april 2023, skal du 
skrive 04.
Du kan tidligst søge SU fra den måned, din 
uddannelse begynder. Begynder den efter 
den 20. i måneden, kan du først søge SU fra 
måneden efter.

10 Uddannelsens start - slut
Begynder du fx din uddannelse i februar 2023, 
skal du skrive 02 2023. Slutter du din uddan-
nelse fx januar 2025, skal du skrive 01 2025.
Begynder din uddannelse efter den 20. i må-
neden, skal du skrive den følgende måned 
som startmåned, se 7.

12 Særlige bopælsforhold 
Din bopælsstatus som udeboende eller hjem-
meboende afgøres automatisk på basis af 
oplysninger fra folkeregistret. Du skal udfylde 
12., hvis folkeregistrets oplysninger om din 
bopælsstatus ikke er retvisende fordi du bor 
i udlandet, på kostskole, skolehjem eller lig-
nende. 
Du skal udfylde Kostskole, skolehjem, stu-
dieophold i udlandet eller lignende, hvis din 
folkeregisteradresse er registreret hos dine 
forældre eller en af dem, mens du bor på kost-
skole, skolehjem eller lignende, eller mens du 
midlertidigt opholder dig i udlandet. 
Du skal udfylde felterne under Fast bopæl i 
udlandet, hvis du har fast bopæl i udlandet 
eller flytter til udlandet for at tage en hel ud-
dannelse i udlandet (ikke et midlertidigt stu-
dieophold). 

13 Fravalg af SU
Du skal udfylde 13, hvis du ønsker at fravæl-
ge SU (stipendium, SU-lån, særlige tillæg og 
supplerende SU-lån) fra et senere tidspunkt 
i 2023. Det skal du gøre, hvis du tjener for 
meget.
 
Du skal kun bruge dette skema til fravalg, hvis 
der er mere end en måned, til fravalget skal 
have virkning. Du kan i stedet sende os et 
brev om fravalg eller fravælge elektronisk på 
su.dk > minSU. 
Ansøgning eller brev om fravalg skal være 
modtaget i styrelsen senest den 15. i måne-
den før, fravalget skal have virkning.

Ved du allerede nu, at du vil have udbe-
talingen af SU sat i gang efter 7 måneder 
eller derunder, skal du også oplyse det. Vil 
du fx ikke have SU i månederne fra og med 
februar 2023 til og med juli 2023, skal du ud 
for spørgsmålet: “Jeg ønsker udbetalingen af 
både SU-stipendium og SU-lån stoppet fra”: 
skrive 02 og ud for “til” skrive 07 2023. Ønsker 
du kun udbetalingen af SU stoppet for 1 må-
ned, fx juni måned, skal du skrive 06 begge 

steder. Du kan kun søge om at stoppe udbeta-
lingen fra en måned i 2023. 
Ønsker du udbetalingen af SU stoppet for en 
periode på 8 måneder eller derover, eller ved 
du ikke, hvornår du vil have udbetalingen sat 
i gang igen, skal du sende os et brev med 
dokumentation for dine studier, når du vil have 
SU igen.
Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af 
dit SU-lån, skal du oplyse fra hvilken måned. 

15 Tildeling af fødsels-støtte, når 
du får barn under uddannelsen
Hvis du bliver forælder, mens du er i gang med 
en ungdomsuddannelse, kan du søge op til 9 
måneders fødsels-støtte. Fik du et barn, før du 
begyndte på uddannelsen, kan der også være 
mulighed for at få fødsels-støtte.
Du kan læse mere om betingelserne for fød-
sels-støtte på www.su.dk – SU –Særlig støtte 
- forældre

Udbetaling
Du kan som mor få udbetalt fødsels-støtte fra 
2 måneder før fødsels-/adoptionsmåneden til 
18 måneder efter. Som far/medmor kan du få 
udbetalt fødsels-støtte fra  fødsels-/adoptions-
måned til 18 måneder efter.
Læs mere om udbetalingsmulighederne på 
www.su.dk – SU – særlig støtte – forældre. 

22 Oplysninger om dine forældre
Er du 18 eller 19 år, er satsen for din SU af-
hængig af dine forældres indkomst. Hvis du 
er hjemmeboende og 20 år eller derover og er 
startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 el-
ler senere, er satsen for din SU også afhængig 
af dine forælders indkomst.
Vi henter oplysning om dine forældres bopæl 
og indkomstforhold hos henholdsvis CPR og 
Skattestyrelsen. 
Hvis vi ikke kan få oplysning fra CPR og/eller 
Skattestyrelsen om dine forældres forhold, vil 
du blive bedt om selv at indsende oplysninger 
herom.

26 Særlige tillæg
Er du forsørger til et barn under 18 år, og bor 
barnet hos dig, kan du få et supplerende SU-
lån. Du kan tidligst få det supplerende SU-lån 
fra den måned, hvor styrelsen modtager din 
ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du 
er forsørger. Se nærmere på www.su.dk.

Er du enlig forsørger, kan du søge forsørgertil-
læg. Med enlig menes, at du ikke lever i et 
ægteskabslignende forhold. Med forsørger 
menes, at du har et barn under 18 år, og at 
barnet bor hos dig. Du kan tidligst få forsørger-
tillæg fra den måned, hvor styrelsen modtager 
din ansøgning herom. Du skal dokumentere, 
at du er forsørger og bor alene med barnet. Se 
nærmere på www.su.dk.

Er du ikke enlig, kan du søge forsørgertillæg 
for samboende, hvis dit barn bor hos dig, 
og du bor sammen med en studerende, der 
modtager SU. Det er ikke en betingelse, at I er 
gift, eller at din sambo er forælder til dit barn. 
Din sambo skal have modtaget SU i mindst én 
måned i kvartalet forud for din ansøgning. Du 
kan tidligst få forsørgertillæg fra den måned, 
hvor styrelsen modtager din ansøgning herom. 
Du skal dokumentere, at du er forsørger. Se 
nærmere herom på www.su.dk.

Hvis du får udbetalt ekstra SU, fordi du har fået 
barn, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg 

og det supplerende SU-lån.

Få mere at vide
Få grundig besked om SU på www.su.dk og 
www.su.dk/udland. 
På www.su.dk kan du også få direkte adgang 
til at se dine data og lave ændringer i dine 
SU-forhold. Du kan også henvende dig til 
styrelsen.
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