Oplysningsskema for
udenlandske statsborgere, der søger SU
Du skal søge SU i minSU,
før du på dette skema kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere.
Du skal opfylde en af betingelserne for at blive ligestillet. Læs om betingelserne:
•
•

www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter danske regler
www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter EU-rettens regler

1

Udfyldes af uddannelsesstedet

Fornavn

Institutionskode

Retningskode

Efternavn
Modtaget på uddannelsesstedet
Dag
Md.
År

2

Dansk cpr-nummer

_
Uddannelsesstedets adresse/stempel

3

Nationalitet
Nationalitet, skriv navnet på landet eller ”statsløs” ................

4

Opholdstilladelse/arbejdstilladelse
Har du opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen? ...............
Hvis Ja, skal du vedlægge kopi af alle tilladelser, du har
fået, siden du kom til Danmark.

Ja

Nej

Har du arbejdstilladelse fra Udlændingestyrelsen .................

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis Ja, skal du vedlægge kopi af alle tilladelser, du har
fået, siden du kom til Danmark.
Har du bevis for Registrering som EU/EØS-borger fra
statsforvaltningen? ................................................................
Hvis Ja, skal du vedlægge kopi af bevis for registrering.

5

Sydslesvig
Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig? .....................
Du skal dokumentere tilhørsforholdet, f.eks. ved kopi af
afgangsbevis fra dansk skole i Sydslesvig.

6

Ja

20 år

0117

Er du flyttet til Danmark sammen med dine forældre og har
taget fast ophold, før du fyldte 20 år, og har I boet her siden
(haft fast folkeregisteradresse)? ............................................

Ja

Nej

Har dine forældre fortsat bopæl her? .....................................

Ja

Nej

Du skal skrive under på side 4

Side 1 af 4

Omfattet af integrationsloven
Er du flygtning (efter integrationslovens § 2, stk. 2)
eller familiesammenført udlænding (efter integrationslovens
§ 2, stk.3)? .............................................................................

Ja

Nej

Er du født i Danmark? ............................................................

Ja

Nej

Har du boet i Danmark uafbrudt, siden du første gang
tog ophold i landet? ................................................................

Ja

Nej

Hvis Ja, skal du vedlægge kopi af din opholdstilladelse
fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det skal fremgå, at du
er eller har været omfattet af integrationsloven.

8

Ophold i Danmark

Hvis Ja, skriv datoen for din indrejse til Danmark ..................

Dag

Md.

År

Dag

Md.

År

Dag

Md.

År

Dag

Md.

År

Dag

Md.

År

Hvis Nej, skriv datoerne for indrejse til og udrejse fra Danmark (Du skal ikke skrive fravær på under tre måneder) .......

9

Ægteskab med dansker
Er du gift med eller i registreret partnerskab med en dansk
statsborger? ...........................................................................
Hvis ja, hvornår blev I gift eller indgik registreret
partnerskab? ..........................................................................

Ja
Dag

Nej
Md.

År

Se også felt 11 - Ægtefælle til:

10 Arbejde i Danmark
Har du, eller har du haft erhvervsarbejde eller været selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, umiddelbart før du
søger SU? ..............................................................................

Ja

Nej

Fra
Md.

Til
År

Md.

År

Hvis ja, i hvilken periode efter du kom til Danmark ................
Vedlæg ansættelseskontrakt eller lønsedler for hele
perioden.
Har du haft flere ansættelsesforhold, skal du vedlægge
ansættelseskontrakt eller lønsedler for alle perioder.
Timer

Hvis ja, skriv antal timer pr. uge .............................................

Du skal skrive under på side 4

_

Cpr-nummer
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11 EU/EØS-regler
Er du EU-statsborger eller EØS-statsborger (fra Norge,
Island, Liechtenstein) eller fra Schweiz)? .............................

Ja

Nej

Har du erhvervsarbejde, eller er du selvstændig
erhvervsdrivende? .................................................................

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja:
Hvilken slags arbejde har du, eller har du haft i Danmark? (skriv fagområde) ..................................................
Fortsætter du med at arbejde minimum 10 - 12 timer om
ugen ved siden af studierne? ...........................................

Timer

Hvis ja, oplys hvor mange timer pr. uge ......................
Vedlæg kontrakt og lønsedler
Hvis du ikke fortsætter med at arbejde:
Er du blevet afskediget på grund af strukturelle
forhold på arbejdsmarkedet eller af helbredsmæssige
årsager, og har du behov for omskoling .....................

Ja

Nej

Barn

Ægtefælle

Ja

Nej

Vedlæg dokumentation for årsagen til
afskedigelsen.
Er du barn af, ægtefælle/registreret partner til eller
forælder til en EU-statsborger eller en EØS-statsborger
(fra Norge, Island, Liechtenstein) eller fra Schweiz? ............

Forælder

Barn af:
Er den af dine forældre, der er EU- eller EØS-statsborger, arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i
Danmark? .........................................................................
Hvis Ja, skriv perioden din forælder har haft arbejde
og vedlæg dokumentation ................................................
Bliver du forsørget af den af dine forældre, der er EUeller EØS-statsborger? .....................................................
Hvis Ja, vedlæg bekræftelse fra din forsørger.

Fra

Til

Md.

Ja

År

Md.

År

Md.

År

Nej

Ægtefælle til:
Er din ægtefælle arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark? ..............................................
Hvis Ja, skriv perioden din ægtefælle har haft arbejde
og vedlæg dokumentation ................................................

Ja

Nej

Fra

Til

Md.

År

Forælder til:
Er dit barn, som er EU- eller EØS-statsborger, arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark? ........
Hvis Ja, skriv perioden dit barn har haft arbejde
og vedlæg dokumentation ................................................
Bliver du forsørget af dit barn, der er EU- eller EØSstatsborger? .....................................................................
Hvis Ja, vedlæg bekræftelse fra din forsørger.

Ja

Nej

Fra

Til

Md.

Ja

År

Md.

År

Nej

Du skal skrive under på side 4

_

Cpr-nummer

Oplysningsskema for udenlandske statsborgere - Side 3 af 4

12 Uddannelse i Danmark
Er du, eller har du været i gang med en uddannelse her i
landet? ...................................................................................

Ja

Nej

Fra

Til

Md.

År

Md.

År

Hvis Ja, i hvilket tidsrum og til hvilken uddannelse ..............
Uddannelse

Uddannelsessted

13 Støtte fra et andet land
Har du fået støtte fra et andet land til uddannelsen i
Danmark? ..............................................................................

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis Ja, vedlæg dokumentation.
Kan du få støtte til din uddannelse efter dit hjemlands
regler? ....................................................................................

14 Bemærkninger
Skriv eventuelle bemærkninger her:

15 Underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger,
jeg har givet, er rigtige. Jeg er klar over, at urigtige oplysninger kan bevirke, at min SU bliver krævet betalt tilbage.

Dato

Ansøgerens underskrift

Telefonnummer

E-mail

Du skal opfylde en af betingelserne for at blive ligestillet. Læs om betingelserne:
•
•

www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter danske regler
www.su.dk > SU > Udenlandsk statsborger > Ligestilling efter EU-rettens regler

Reglerne om adgang til statens uddannelsesstøtte for udenlandske statsborgere findes i kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1662 af
14. december 2015 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen).

Du skal aflevere skemaet på dit uddannelsessted.

_
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