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Betina Jensen, Statens Uddannelsesstøtte

Højst 5 ungdomsuddannelser
Reglerne gælder fra 1. januar 2015
Ændringerne er et led i den reform af SU-systemet, som Folketinget vedtog i juni 2013.
Der kan højst gives SU til 5 ungdomsuddannelser
Elever, som er omfattet af et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, kan få SU til
uddannelsesforløb ud over de 5 ungdomsuddannelser
I opgørelsen af antallet af påbegyndte ungdomsuddannelser indgår alle påbegyndte
ungdomsuddannelser med SU.

Ændringer berører ikke SU til igangværende ungdomsuddannelser påbegyndt før 1.
januar 2015
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Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke uddannelser der medregnes, og hvornår
kombinerede enkeltfagsforløb (HFE og AVU) medregnes

Uddannelser, som tæller med:
Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, IB, hf, stk, hf-e og stx-e)
Eud-grundforløb
Fodterapeutuddannelsen
Vildtforvalteruddannelsen på Kalø
Skibsassistent
Kyst- og fiskeskipper af 3. grad
Sergentuddannelsen
Ungdomsuddannelser i udlandet
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Uddannelser, som ikke tæller med:
- Grundskoleniveau, herunder avu
- Gsk
- Adgangskurset til ingeniøruddannelserne
- Fif (forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagog- og
socialrådgiveruddannelsen)
- Hovedforløb til web-integrator, byggemontageteknikker og sundhedsservicesekretær
- Produktionsskoleforløb (produktionsskoleydelse)
- Egu
- Stu-forløb for unge med særligt behov
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Hvordan tælles uddannelserne
Påbegyndelse af en ny eller samme ungdomsuddannelse efter udmeldelse eller udmeldelse på
uddannelsesstedets initiativ tæller som en ny påbegyndt ungdomsuddannelse. Dog er der følgende
undtagelser ved skift mellem forskellige ungdomsuddannelser:
- Hvis man skifter mellem de gymnasiale uddannelser – STX, HHX og HTX efter gennemført grundforløb
på første halvår af 1. g og inden start på andet halvår af 1. g.
- Start på 2. g på HTX eller STX efter gennemført Pre-IB og før start på IB

I disse situationer betragtes skiftet som en fortsættelse af uddannelsen, som dermed kun tæller som én
ungdomsuddannelse.
Det tæller som én uddannelse, når man efter præ-IB fortsætter på IB.
HF- eller STX-enkeltfag tæller som én uddannelse, indtil man har fået et eksamensbevis for en fuld HFeller STX-eksamen.
Hvis man fortsætter den samme uddannelse på et andet uddannelsessted, tæller det kun som én
uddannelse.

I forhold til erhvervsuddannelserne tæller det som skift, når man påbegynder en af de andre 107
erhvervsuddannelser. Der vil på historisk uddannelser blive talt på indgange på eud-området.
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Administrationsmodel
Etablering af en ungdomsuddannelsesdatabase (UUDB) – adskilt fra støttesystemet.

Uddannelsesdata fra før 1. juli 2010 – eleverne oplyser.
Uddannelsesdata fra 1. juli 2010 til 1. december 2014 – oplyst af institutionerne.
Fra 1. december 2014 – indberettes alle nye påbegyndte ungdomsuddannelser, enten
gennem de studieadministrative systemer (SAS) eller indskrivningsbillede i US2000.
Indberetningerne til UUDB bliver sendt parallelt med de almindelige indberetninger til
støttesystemet (US200). Det bliver også muligt at rette direkte i UUDB’en

Indberetningen kan eventuelt have et mærkat ”fortsætter” uddannelsen i UUDB’en.
Uddannelsespålæg skal administreres manuelt.
Der arbejdes på at etablere integration til STAR’S ”Det Fælles DataGrundlag - DFDG”,
således at administrationen på et tidspunkt kan ske maskinelt.
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Udenlandske studerende uden dansk personnummer
Studerende der bor og læser i Danmark, skal kontakte sin bopælskommune for at få et personnummer.

Studerende der bor i udlandet, læser i Danmark, skal ansøge om SU på et papir ansøgningsskema og
oplysningsskema for udenlandske statsborger.
De udfyldte skemaer, skal afleveres på uddannelsesstedet.
Studerende, der læser i Danmark, men bor i udlandet, vil ofte have ret til skattefritagelse i Danmark.
Den studerende skal derfor også udfylde en blanket om hans eller hendes skatteforhold i hjemlandet.
(udfyldes af myndighed i hjemlandet)
Den studerende kan ikke få et personnummer, før denne blanket er afleveret og dermed ikke få behandlet sin
SU-ansøgning.
Den studerende skal også aflevere en kopi af sit pas.

Uddannelsesstedet sender kopi af dokumentationen til styrelsen, som vider sender det til SKAT –
udlandsbeskatning København.
Styrelsen giver uddannelsesstedet besked, når der er et dansk personnummer.
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NemID til udenlandske studerende.

Studerende, der læser i Danmark og bor i udlandet, skal også have NemID, så der kan
søge/rette og se deres SU forhold i minSU.
Den studerende skal medbringe billedlegitimation (gerne udenlandsk pas), og
dokumentation for sit danske personnummer (for eksempel en dansk
forskudsopgørelse). På nemid.nu. er der en oversigt over gyldig legitimation.

Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID online, men kun gennem personligt
fremmøde. Liste over udleveringssteder kan ses på nemid.nu.
På su-net.dk og su.dk findes information om SU til udenlandske studerende uden dansk
personnummer.
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