
 

 

 

 

Ansøgning om SU 

 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan få SU fra kvartalet 

efter, du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i juli, kan du få SU fra den 1. oktober. 
 

Når du skal søge SU, skal du gøre det digitalt på minSU på www.su.dk.  Du skal have NemID for at 

søge.  Har du ikke NemID kan du bestille den på SU’s hjemmeside på www.su.dk.  

 

Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få satsen for 

hjemmeboende SU - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til 

at få satsen til udeboende.  

For at blive godkendt til at få satsen til udeboende, skal du opfylde mindst en af følgende 

betingelser (samt være udeboende):  

• Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine 

forældres bopæl. (dokumentation er udskrift fra KRAK’s ruteplan) 

• Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine 

forældres bopæl er på mere end 75 minutter. (dokumentation er udskrift af bus/togplaner og 

en beskrivelse af transporten mellem hjem og skole) 

• Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, inden du blev berettiget til SU i din 

nuværende uddannelse. (dokumentation er huslejekvitteringer og kopi af lejekontrakt) 

• Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet for 

eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom. (dokumentation er brev der 

beskriver din situation mm.)  

Du skal selv søge om at få satsen til udeboende på dit uddannelsessted. Det er dit uddannelsessted, 

der afgør, om du kan få satsen til udeboende. Uddannelsesstedets beslutning er en endelig 

administrativ afgørelse, hvilket betyder, at du ikke kan klage over afgørelsen. 

 

Hvis du søger om udeboende sats skal du udfylde og aflevere et ekstra ansøgningsskema til Viborg 

Gymnasium & HF, hvilket fremgår af den elektroniske kvittering du får, når du har søgt SU på 

nettet. Husk at vedlægge din dokumentation (se ovenfor) sammen med ansøgningsskemaet. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail på lf@vghf.dk. Du må ikke selv 

kontakte SU. Skolen holder sommerferielukket fra den 4. juli til og med den 4. august 2019. 
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