
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan få SU til din uddannelse på HF&VUC NORD. 
 
Betingelser for at få SU 

• Du skal være studieaktiv 
• Er du udenlandsk statsborger, skal du opfylde særlige betingelser for at 
• kunne blive ligestillet med danske statsborgere og få SU 
• Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et 
• hjemmeboende barn, der er under syv år, når du starter på din udannelse, 
• skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder 
• Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende 
• barn, der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du have 
• mindst 17 timer skemalagte timer om ugen. 
• Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du kun få SU efter helt specielle 
• regler. Se www.su.dk. 

 
Hvordan søger du SU 
Du skal søge SU på www.su.dk under ’minSU’ ved hjælp af nem-id. 
Hvis du er udenlandsk statsborger skal du printe og udfylde skemet for udenlandske 
statsborgere. Du skal aflevere det på VUC senest tre uger efter, du har 
søgt. Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation (det fremgår af skemaet, 
hvilken dokumentation du skal vedlægge). 
 
Tidsfrister 
Du kan tidligst søge om SU en måned før den måned, du kan 
få SU fra, og når du har betalt. 
 
Har du for eksempel ret til SU fra oktober, så kan du tidligst søge fra den 1. september. 
Hvis uddannelsen begynder efter den 20. kan du tidligst få SU fra måneden 
efter. 
 
Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel 
SU fra august måned, skal du søge SU i minSU senest den 31. august. 
 
Hvor mange penge kan du få 
Satsen for din SU er afhængig af, hvor du bor og din alder. 
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Hvis du er 18 eller 19 år kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende 
 
Se satserne på www.su.dk 
 
Særlig støtte 
Du har mulighed for at få særlig støtte i nogle forskellige situationer, mens du 
er under uddannelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder. 
 
Fribeløb 
Får du SU i bare én måned på et år, er der en grænse for, hvor meget du må 
tjene ved siden af. Når du får SU på en ungdomsuddannelse er fribeløbet som 
udgangspunkt 7.318 kr. pr. måned. (Du kan dog få forhøjet fribeløbet, bl.a. hvis 
du har børn under 18 år.) 
 
Fysisk og psykisk vold, trusler, mobning og overtrædelse af vores regelsæt for 
rusmidler er totalt uacceptabel adfærd, og sanktioneres med enten advarsel, bortvisning 
og/eller politianmeldelse.  
 
Studie- og ordensreglerne er ajourført og besluttet af bestyrelsen d. 11. december 2017 
i henhold til ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale 
uddannelser” (Bek. Nr. 1077 af 13/09/2017), og træder i kraft pr. 1/1-2018.  
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