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Gå ind på www.su.dk - søg SU

Log på med dit Nem ID på ”Min SU”.

Når du har logget ind, ser din side sådan 
ud:

Tryk på – ”Søge om SU”. Du er nu på 
siden ”Søg SU”.

Her skal du trykke på  ”Søg SU”.

Vælg din uddannelse

Du skal nu angive hvilken uddannelse, du 
søger SU til.

Tryk dernæst på  ”Fortsæt”.

SØG SU PÅ SU.DK

DU FÅR VIGTIG POST 
VEDR. DIN SU VIA 
DIGITAL POST



Kontaktoplysninger (1)

Her skal du udfylde med din mailadresse 
og/eller mobilnr.

Husk at tilvælge det ene eller begge felter 
for kontaktmuligheder per mail og mobil.

Indfødsret (2)

Her skal du markere, om du er dansk 
statsborger.
Er du ikke dansk statsborger, skal du 
komme ind på kontoret på VUC og udfylde 
et skema (husk din opholdstilladelse og 
evt. lønsedler fra dit arbejde).

Hvor bor du (3) 

Hjemmeboende betyder, at du bor hjem-
me ved en eller begge dine forældre.

Anden offentlig støtte end SU (4)

Du skal oplyse, om du får anden offentlig 
støtte (fx kontanthjælp) i den periode, du 
søger SU. Hvis ”JA” skal du vælge hvilken 
støtte samt indikere perioden fra og til.
Bemærk, at boligstøtte ikke betragtes 
som anden offentlig støtte i denne sam-
menhæng.

SU-stipendium (7)

Du skal oplyse perioden du vil have SU 
fra (hvis skolen ikke allerede har udfyldt 
dette for dig).

Afsluttet gymnasial uddannelse (11)

Du skal oplyse, om du har afsluttet en af 
de nævnte gymnasiale uddannelser.

Skat (2a)

Du skal vælge, om du vil benytte dit 
hovedkort/frikort, bikort, eller om du vil 
have en trækprocent på 55%.
Har du ikke et arbejde, er det hovedkor-
tet, du skal bruge.
Har du et arbejde, eller tjener du mindre,  
end du får i SU, er det bedst at vælge 
hovedkort/frikort.
Hvis du tjener mere på dit arbejde, er det 
en fordel at vælge bikort, hvis dit arbejde 
bruger hovedkortet/frikortet.
Du kan læse mere om skat på www.skat.
dk eller henvende dig på Borgerservice.

SU-lån (8) 

Feltet skal kun udfyldes, hvis du vil have 
SU-lån.
Du skal oplyse den måned, du ønsker at 
låne fra.
Du skal selv godkende dit SU-lån, før du 
kan få det udbetalt. Du godkender dit 
SU-lån, når du får din SU-oversigt eller 
støttemeddelelse i din E-boks. Læs mere 
om dette under SU-lån på su.dk.

Du skal først betale dit lån tilbage, når du 
er færdig med at modtage SU.
Det er meget vigtigt, at du læser lånebe-
tingelserne grundigt igennem.

UDFYLD ANSØGNINGSSKEMAET



Ændring af bopæl (12) 

Dette felt skal du kun udfylde, hvis du 
ændrer status fra hjemmeboende til ude-
boende eller omvendt.

Fravalg af SU (13) 

Ønsker du en måned uden SU, skal dette 
felt udfyldes.

Forældreforhold (19) 

Du skal udfylde dette feltet, hvis du 
ønsker at ændre på hvilken forældreind-
komst, der skal lægges til grund for tilde-
ling af din SU (dette er kun relevant, hvis 
du er hjemmeboende eller under 20 år).

Forsørgertillæg (26)

Alle forsørgere til børn under 18 år kan få 
supplerende SU-lån.

Er du enlig forsørger og bor alene sam-
men med dit barn/børn på adressen, kan 
du få forsørgertillæg sammen med børne-
tilskud fra kommunen.
Herudover kan du søge supplerende SU-
lån - vælg i så fald hvilken måned, du vil 
have supplerende lån fra. 

Er du forsørger og bor sammen i et par-
forhold med en anden SU-modtager eller 
en, der modtager uddannelseshjælp, kan 
du søge om forsørgertillæg for sambo-
ende samt evt. supplerende lån.
Du skal oplyse personnummer på din 
samlever samt evt. vælge hvilken måned, 
du vil have supplerende lån fra.

OBS: har du barn under 7 år, kan du nøjes 
med 17 undervisningstimer i ugen.
Du skal indlevere en fødselsattest på dit 
barn til VUC for at kunne komme under 
denne ordning.

Læs evt. mere på su.dk under Særlig 
Støtte.

Nu er du klar til at søge SU - tryk på 
knappen  ”Søg SU til ungdomsuddan-
nelse”.



SPØRGSMÅL OM SU?

Du kan kontakte vores SU-medarbejder 
med spørgsmål vedr. din SU:

Mail til su@holstebro-vuc.dk eller book 
tid til en samtale på holstebro-vuc.dk/
book.

Følg med på MinSU

• Se status på din SU - se Din SU.

•  Du kan se SU til udbetaling -se Din SU/
Udbetalinger.

•   Du kan se hvor mange penge, du er be-
rettiget til hver måned (når de er tildelt)
- se Din SU/SU-oversigt.

Venter du på dit SU-lån? - Husk at 
godkende din låneplan

For at få SU-lån skal du søge om lånet på 
su.dk. 
Når du har søgt, skal SU-styrelsen og VUC 
godkende din ansøgning - du modtager en 
SU-oversigt i din E-boks, når din ansøgning 
er godkendt. Det er nu, du skal godkende 
din låneplan for at få udbetalt dit lån. Gå 
ind på Ret din SU/Godkend låneplan på 
su.dk. Udfyld skemaet med den ønsk-
ede størrelse på lånet (hvis du vil låne så 
meget, som det er muligt, kan du trykke 
på knappen: Indsæt maksimalt beløb). 

Husk at læse lånebetingelserne - og tryk 
så Godkend låneplan.

Genoptag SU

Hvis din SU har været lukket pga. studie-
inaktivitet, kan SU’en først genoptages 
efter en samtale med en vejleder.
Gå herefter ind på su.dk og vælg Ret din 
SU/Genoptag SU. Indtast den måned, du 
ønsker at genoptage SU’en fra.
Hvis du plejer at modtage SU-lån, for-
sørgertillæg eller andet, skal du huske at 
sætte flueben ved disse. Tryk så Genoptag 
SU.

Barsel - fødselsrater

Du kan søge barsel på din SU side under: 
Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddan-
nelse.

Når du har søgt om barsel, udskriver du 
din kvittering og afleverer den på VUC 
sammen med vandrejournalen.
OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før 
din termin. Har du fx termin d. 15. april, 
kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 
1. februar. Det er imidlertid også muligt at
søge senere.

Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 
6 måneders dobbeltrater.
Du skal være studieaktiv i måneden, inden 
du går på barsel.

Bliver du far, skal du aflevere dokumen-
tation i form af fødselsattest eller fader-
skabserklæring

Læs mere om barsel på: www.su.dk - 
Særlig støtte/Forældre/Du får barn under 
uddannelse/Du får barn på en ungdomsud-
dannelse.



HVIS DU VIL VIDE MERE?

www.holstebro-vuc.dk

På vores hjemmeside kan du bl.a. læse om 
vores mange forskellige uddannelser og 
fag samt se skemaer og kommende hold. 
Klik forbi og se dine mange muligheder.

www.facebook.com/VUC.HLS

Bliv en del af VUC 
Holstebro-Lemvig-Struer på Facebook.

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

T 9627 5800 · vuc@holstebro-vuc.dk
holstebro-vuc.dk

Har du brug for vejledning? 

I vejledningen kan du få rådgivning og 
støtte til dine studier. Her kan du bl.a.

•  Til- eller framelde dig fag og få tilpasset 
din studieplan, hvis der er behov for det.

•  Få hjælp og støtte, hvis du får studie-
problemer.

•  Få vejledning og inspiration til dine 
fremtidsplaner.
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