
 

  
Sådan søger du om uddannelseshjælp: 

Hvis du vil søge uddannelseshjælp, skal du henvende dig 

personligt på Jobcenter Randers på nedenstående adresse: 

Ungdommens Uddannelseshus Randers 

Vesterallé 26 

8900 Randers C 

Tlf.: 8915 4747 

 

Åbningstider: 

Mandag – torsdag: 10:00 – 14:30 

Fredag: 10:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

Uddannelseshjælp 

når du er blevet student 
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Uddannelseshjælp når du er blevet student 

Uddannelsessøgende: 

Hvis du bliver færdig med STX, HHX, HTX eller HF i juni måned og 

efterfølgende søger ind på en kompetencegivende uddannelse 

med start efter sommerferien bliver du betragtet som 

uddannelsessøgende. Dette betyder, at du som udgangspunkt 

ikke er berettiget til uddannelseshjælp. 

Skulle du den 30. juli få afslag på uddannelse, kan du 

efterfølgende søge uddannelseshjælp, men ikke med 

tilbagevirkende kraft. 

 

Hvis du bliver optaget på uddannelse med start primo 

september, vil du som udgangspunkt være berettiget til 

forudbetalt SU fra 1. september og vil derfor ikke kunne få 

bagudbetalt uddannelseshjælp for august. 

 

Hvis du ikke søger og heller ikke påtænker at søge ind på 

kompetencegivende uddannelse, vil du kunne søge 

uddannelseshjælp. Du kan tidligst søge uddannelseshjælp 1. juli, 

hvis du har fået SU 1. juni. 

 

 

 

 

 

 

 

Rettigheder og pligter: 

Når du søger uddannelseshjælp, gælder følgende betingelser: 

 Du vil få et uddannelsespålæg med krav om at starte på 

uddannelse hurtigst muligt. 

 Du vil blive henvist til tilbuddet ”Aktiv Start” - 26,5 timer 

om ugen. Her vil være fokus på jobsøgning og 

uddannelse. 

 Du skal være tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk og 

skal være aktivt arbejdssøgende. 

 Du kan først holde ferie på uddannelseshjælp, hvis du har 

været på uafbrudt ydelse i et år. 

 Alle former for indtægter modregnes din 

uddannelseshjælp og har du en formue på over 

10.000kr., skal det vurderes, om du er berettiget til 

uddannelseshjælp 

 Uddannelseshjælp er bagudbetalt og du skal stå til 

rådighed en måned bagud for at få udbetalt en måneds 

uddannelseshjælp. 

Alternativer til uddannelseshjælp: 

Du behøver ikke finde et fuldtidsjob for at tjene det same beløb, 

som du kan få på uddannelseshjælp. Hvis du er hjemmeboende 

vil ca. 7 timers arbejde om ugen til overenskomstmæssig løn 

svare til det, som du kan få i uddannelseshjælp. Er du udeboende 

og under 30, vil lønnen for ca. 15 timers arbejde om ugen svare 

til satsen for uddannelseshjælp. 


