SU
- spørgsmål og svar!

En vejledning til dig der gerne vil have SU!

Paderup Gymnasium, Apollovej 64, 8960 Randers SØ Telefon nr. 8641 6677

I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU.
Du er også altid velkommen til at kontakte SU medarbejderen på kontoret eller tale med din studievejleder.
På de følgende sider har vi samlet nogle af de mest hyppige spørgsmål om SU – og svaret på dem… Find nyttige wwwadresser på sidste side.
Hvornår kan jeg få SU?
Du er berettiget til SU fra det 1. hele kvartal efter det fyldte 18 år.
De fire kvartaler begynder januar, april, juli og oktober.
Eksempel:
Har du fødselsdag:
den 16. marts – vil du kunne få SU fra den 1. april.
den 22. maj – vil du kunne få SU fra den 1. juli.
Hvornår skal jeg søge om at få SU?
Du kan tidligst søge SU én måned før du er berettiget til at få SU.
Eksempel:
Du har fødselsdag den 2. april.
Du er først berettiget til SU den 1. juli og kan derfor først søge online den 1. juni.
Hvor søger jeg SU og hvordan gør jeg?
Du går ind på www.su.dk og søger online via MinSu.
Du skal bruge NemID for at logge dig ind. Check at din NemID ikke kun duer til netbank, men til offentlige sider, eller
må du bestille et nyt NemID.
Du skal have en Nemkonto i din bank, hvor din SU kan overføres til. Du har sikkert allerede en Nemkonto, ellers skal
du tale med din bank.
Du skal også oprette en e-boks, hvis ikke du i forvejen har en via din netbank.
I e-boksen vil du modtage alle meddelelser fra Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Hvor mange penge kan jeg få – og hvornår kommer de?
De aktuelle satser vil du kunne se på MinSu.
Hvor mange penge DU får, vil du få en støttemeddelse om i din e-boks.
Jeg har ikke fået nogen penge endnu – hvad gør jeg?
Du kan altid følge din ansøgning inde på MinSu.
Er du udenlandsk statsborger eller søger du efter aktuel forældreindkomst, vil der typisk gå længere tid end de
normale 2-3 uger. Se nedenstående.
Jeg er ikke dansk statsborger – hvad skal jeg så gøre?
Du søger din SU på MinSU. Du krydser af, at du ikke er dansk statsborger og udfylder det skema der kommer frem. Du
udskriver skemaet og kvitteringssiden, der også kommer frem, og så afleverer du skemaet på kontoret. Vi sørger for at

attestere skemaet og sender det til SU kontoret i København. Er du udenlandsk statsborger vil der typisk gå længere
tid end de normale 2-3 uger. Husk at aflevere skemaet på kontoret inden der er gået 21 dage ellers varer det endnu
længere tid at få din ansøgning behandlet.

Kan jeg søge om, at mine forældres aktuelle indkomst danner grundlag for min SU?
Ja det kan du godt. Det dine forældre tjente i fx 2010 bestemmer, hvad du kan få i 2012. Det dine forældre tjente i
2011 afgør, hvad du kan få i 2013 og så videre. Er der sket ændringer i dine forældres indkomst – hvis en af dine
forældre f.eks. er blevet ledig, så kan du søge om, at det dine forældre tjener lige nu danner grundlaget for, hvilket
beløb du kan få i SU. Hvis du søger om aktuel forældreindkomst, skal du huske også at udfylde skemaet online,
udskrive og aflevere det sammen med den nødvendige dokumentation på skolens kontor.
Kan min studievejleder eller SU-vejlederen på kontoret fortælle mig, hvad jeg kan få i SU?
Nej det kan de ikke. Det er Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte i København, der på
baggrund af oplysninger fra SKAT beregner din SU. Når man er under 20 år er det tildelte SU beløb altid afhængig af
forældrenes indkomst.
Jeg har spørgsmål om min skat
Du skal i disse spørgsmål altid henvende dig til skattevæsenet.
Ring til SKAT på tlf.: 72 22 18 18.
Hvad hvis jeg også gerne vil have lån?
Så udfylder du også pkt. 8 i ansøgningen. Du kan få lån fra og med den måned du ansøger om det.
Ønsker du lån midt i dit forløb, kan du søge direkte på MinSU.
Ønsker du at melde lånet fra på et tidspunkt, gør du det direkte på MinSU. Fristen for framelding er senest den 15. i
måneden før, det skal træde i kraft.
Hvad du kan få i lån, hvordan det betales tilbage, rentesatser m.m. kan du tjekke på MinSU.
Min SU er gået ind på kontoen, men ikke mit lån – hvad gør jeg?
Tjekker om du har husket at godkende din låneplan, accepteret betingelser og vilkår for lånet – inde på MinSU.
Mit kontonummer i banken er ændret – hvad gør jeg?
Din SU udbetales til din Nemkonto og du skal derfor ikke oplyse om ændring af kontonummer. Men du skal sørge for
at du har en Nemkonto. Læs evt. mere om Nemkonto. Hvis du ønsker at ændre din Nemkonto skal du henvende dig i
din bank eller på www.nemkonto.dk.
Jeg bor ikke sammen med mine forældre – kan jeg så få mere i SU?
Hvis du er under 20 år, kan du i særlige tilfælde søge om at få stipendium med satsen som udeboende.
Der er fire forskellige muligheder:
 Dine forældre bor mindst 20 km væk fra gymnasiet.
 Du har mere end 75 min. offentlig transporttid, til eller fra skole.
 Du har boet ude i mindst 1 år før du bliver støtteberettiget.
 Den sidste mulighed er, at der er særlige forhold i dit hjem som gør, at man ikke med rimelighed
kan forlange at du skal bo hjemme.

Alle kræver en form for dokumentation. Du skal henvende dig til din studievejleder her på Paderup Gymnasium
vedrørende en eventuel ansøgning om dispensation.
Du skal søge på et særskilt skema, som du kan hente via MinSU.

Må jeg tjene penge samtidigt med at jeg får SU?
Du må faktisk tjene en hel del.
Du har et årsfribeløb, som er den samlede indtægt før skat, du må tjene ved siden af SU. Årsfribeløbet bygges op af en
lav sats, mellemsats og høj sats alt efter, om du i dit støtteår har måneder hvor du ikke modtager SU, ikke er under
uddannelse osv.
Hvilke satser der gælder for dig, kan du få oplyst på MinSU. Kun hvis du tjener mere end dit årsfribeløb skal du melde
din SU fra. Det skal du gøre direkte på www.su.dk.
Jeg vil gerne flytte hjem/hjemmefra – hvem skal jeg give besked?
Du skal altid melde flytning til folkeregistret og herfra vil Styrelsen for Videregående uddannelser og
Uddannelsesstøtte automatisk få besked om den nye adresse, hvor du bor – MEN ændrer du din adresse fra
hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte
selvfølgelig have besked, da det så kan have betydning for den fremtidige tildeling af SU. Meddelelsen giver du online
på www.su.dk, hvor du ændrer din bopælsstatus.
HUSK at skolens kontor også skal have besked om din nye adresse.
Må jeg få udbetalt mine feriepenge og samtidig modtage SU?
Ja. Du skal blot være opmærksom på at feriepengene tæller med i din årsindkomst i det år hvor de beskattes. Typisk
vil de blive beskattet i det år de er tjent, men er du i tvivl så spørg på dit lokale skattekontor eller hos din arbejdsgiver.
Jeg har arvet/har en formue stående – får det nogle konsekvenser for mig?
Du vil stadig modtage SU. Dog skal du huske at for eksempel renteindtægter tæller med i din årsindkomst.
Hvem er ansvarlig hvis der er fejl i mit ansøgningsskema?
Det er du – så læs vejledningen grundigt!
Yderligere spørgsmål?...
Henvend dig på skolens kontor og spørg efter SU-medarbejderen, - eller prøv at tjekke: www.su.dk.

www.su.dk
www.nemkonto.dk
www.nemid.nu
www.e-boks.dk
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