Jeg søger SU med udeboendesats
Jeg er udeboende studerende i en ungdomsuddannelse, og jeg søger hermed om at få SU med
satsen for udeboende:
Personnummer

_______________________________
Navn

____________________________
Udeboende fra dato

Nuværende adresse:
___________________________________________________________________
Gade
Postnr. By
Fremtidig adresse anmeldt til folkeregisteret:
___________________________________________________________________
Gade
Postnr. By
Jeg søger om at få stipendium med udeboendesats på grund af (sæt kryds):
1)

Den normale transportvej er 20 km eller derover mellem skolen og
mine forældres bopæl

2)

Transporttiden med offentlige transportmidler mellem skolen og mine
forældres bopæl er mere end 75 min.

3)

(Udgået)

4)

Jeg kan dokumentere, at jeg har været uafbrudt udeboende i mindst 12 måneder
før det tidspunkt, hvor jeg blev støtteberettiget til min igangværende uddannelse

5)

Ganske særlige forhold i hjemmet – såsom meget trange boligforhold eller
langvarig sygdom – der gør, at det ikke med rimelighed kan kræves, at jeg bor
hjemme, indtil min uddannelse er afsluttet, eller jeg fylder 20 år.

Se næste side

Du skal oplyse:
_____________________________
Din mors navn

_________________________________
Din fars navn

_____________________________
Adresse

_________________________________
Adresse

_____________________________
Postnr. By

__________________________________
Postnr. By

Har dine forældre ikke fælles folkeregisteradresse (bopæl), skal du kun give oplysninger om
den af dine forældre, som du bor hos eller senest har boet hos. Boede du senest sammen med
begge dine forældre, der nu har forskellig folkeregisteradresse, skal du kun oplyse om den af
dine forældre, som du er nærmest knyttet til.
Bilag
Hvis du søger om stipendium med udeboendesats efter 4, skal du vedlægge:
- din lejekontrakt og lejekvitteringer eller logiværterklæring for den pågældende periode eller
- din kvittering for boligafgift for den pågældende periode til en andelsboligforening eller
- din kvittering for ejendomsskat af ejerlejlighed/hus for den pågældende periode.
Hvis du søger om stipendium med udeboendesats efter 5, skal du oplyse, hvorfor du synes, at
der er “ganske særlige forhold i hjemmet” og vedlægge dokumentation herfor.

__________________
Dato

___________________________________
Underskrift

Du skal aflevere blanketten på dit uddannelsessted.
Udfyldes af uddannelsesstedet:
Ansøgningen er modtaget den ______________

af ______________________________________________________________________
Navn
Underskrift
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