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Hvornår kan jeg få SU?
Du har ret til SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Det betyder, at hvis du har 
fødselsdag d. 11. marts, vil du kunne få SU fra den 1. april. Har du fødselsdag den 
1. juli vil du kunne få SU fra den 1. oktober.

Hvornår kan jeg søge SU?
Du kan tidligst søge SU måneden før du er berettiget til SU. Har du for eksempel 
ret til SU fra oktober, så kan du tidligst søge fra den 1. september. Du kan ikke få 
udbetalt SU med tilbagevirkende kraft.

Særlige regler for ikke DK-statsborgere
Hvis du ikke er dansk statsborger kan du ansøge om SU 3 måneder før du er 
berettiget på www.su.dk. Når du søger skal du også udfylde en digital ansøgning 
om at blive ligestillet med danske statsborgere. Du får adgang til ansøgning om 
ligestilling ved at klikke på linket på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU 
i minSU.

Hvor og hvordan søger jeg SU?
Du søger om SU på www.su.dk via MinSU. Her logger du på med NemID. Hvis du 
ikke allerede har oprettet eBoks skal du også gøre det - det er nemlig her du mod-
tager alle beskeder/breve vedrørende SU.

Husk at udskrive en kvittering, når du har søgt.

Hvornår får jeg SU udbetalt?
Når du har søgt om SU kan du følge din ansøgning inde på minSU. Er du uden-
landsk statsborger eller søger du med udgangspunkt i dine forældres aktuelle 
indkomst, vil der gå længere tid end de normale 2-3 uger.

Du skal huske at sørge for, at den konto, du ønsker at modtage din SU på, er regis-
treret som din NemKonto.

Hvor meget kan jeg få i SU?
Er du under 20 år er beløbet afhængigt af dine forældres indkomst. Det er dine 
forældres indkomst to år tilbage, der afgør hvor meget du kan få i SU. Er du over 20 
år kan du se de aktuelle satser på www.su.dk.

Jeg er udeboende - kan jeg få mere i SU?
Hvis du er under 20 år, kan du i særlige tilfælde søge om at få SU som udeboende. 

! Du skal være studieaktiv for at modtage SU.



Vær opmærksom på, at når du søger, skal du i menuen vælge “18-19 årige ude-
boende”. Når du har ansøgt om SU skal du på SU-kontoret udfylde et ansøgnings- 
skema om dispensation. 

Du skal melde flytning på www.borger.dk senest den 1. i en måned for at få SU 
med udeboendesats i samme måned.

Jeg er enlig forsøger - kan jeg få mere i SU?
Hvis du er enlig forsørger og modtager ekstra børnetilskuld fra kommunen, kan du 
få et særligt forsørgertillæg. Ligeledes kan du som forsørger søge et tillæg, hvis du 
bor sammen med en anden SU-modtager. 

Se mere på www.su.dk under ‘Særlig støtte’.

Jeg har et barn under 7 år
Normalt skal du have 23 lektioner pr. uge for at modtage SU. Har du et barn under 
7 år, kan du nøjes med 17 lektioner pr. uge. Du skal aflevere en kopi af barnets 
fødsels-/dåbsattest til SU-kontoret. Barnet skal have samme adresse som dig.

Kan jeg få tilskud til transportudgifter?
Du skal selv bestille et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Log på med NemID 
og hav et digitalt foto klar til upload.

Kan jeg få refunderet deltagerbetalingen på VUC?
Hvis du får SU, kan du få refunderet op til 85% af dine omkostninger til deltager-
betalingen. Du skal udfylde et skema, som du kan få udleveret på SU-kontoret eller 
i Studievejledningen.

Hvad med skat?
SU er som hovedregel A-indkomst, og du skal betale skat af den SU, du modtager. 
SU-styrelsen får automatisk oplysninger om dine skatteforhold. Du skal dog huske 
at udfylde feltet om hvilket skattekort, der skal benyttes.

Se mere på www.skat.dk/unge.

Hvad må jeg tjene ved siden af SU?
Du kan se hvor meget du må tjene ved siden af din SU på www.su.dk under ‘Satser 
for fribeløb’.

! Det er dit eget ansvar at søge SU 
og angive de rigtige oplysninger.
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Hvem er ansvarlig, hvis der er fejl i mit ansøgningsskema?
Det er du - så læs vejledningen og dine støttemeddelelser grundigt. Som modtager 
af støtte fra det offentlige er du underlagt strafansvar for de oplysninger, du har 
givet.

Se mere på www.su.dk under ‘Se hvad du er forpligtet til’.

Hvad hvis jeg også gerne vil have lån?
Du søger om SU-lån på www.su.dk. Det er også her du kan læse mere om satser 
m.v.

Hvis du efterfølgende har spørgsmål vedrørende din låntype og tilbagebetaling af 
SU-lån skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Se mere på www.borger.dk/studiegaeld

Min SU er gået ind på kontoen, men ikke mit SU-lån - hvad gør jeg?
Tjek om du har husket at godkende din låneplan, accepteret betingelser og vilkår 
for lånet, inde på MinSU. 

Jeg er flyttet/vil flytte - hvem skal have besked?
Du skal altid melde flytning på www.borger.dk og herfra vil SU-styrelsen automa-
tisk få besked om din nye adresse.

Husk også at give skolens kontor besked om din nye adresse.

Yderligere spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, så prøv først at tjekke på MinSU.

Du kan også tjekke Twitterprofilen @minSU_dk, hvor du kan tweete om aktuelle 
forhold, søge oplysninger og få svar på generelle spørgsmål om SU og 
Ungdomskort.

Ellers kan du henvende dig til skolens SU-kontor.


