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Du har selv ansvar for, at de oplysninger du giver til din SU-vej-
leder og til SU Styrelsen er korrekte. Du skal derfor give os be-
sked, hvis der sker ændringer, der vedrører din SU. 
 
Se: http://www.su.dk/dit-ansvar/ 
 
Øgede krav om studiefremdrift på videregående uddannelser 
Hvis du har påbegyndt din uddannelse efter 1. juli 2016, må du kun være 6 
måneder forsinket i uddannelsen, før din SU udbetaling stoppes. 
 

Udbetaling af SU sker på baggrund af de ECTS-points eller lignende, som du 
har optjent. Det vil sige, at man sammenholder SU-klipforbrug med indbe-
retninger fra de studieadministrative systemer om studiefremdrift målt i 
ECTS-point (eller tilsvarende).  Udbetalingen af SU stopper automatisk, hvis 
der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points, det vil 
altså sige; hvis du er forsinket mere end 6 måneder i sit studie.  
 
 

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU? 

Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit fribe-
løb). Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU og even-
tuelt SU-lån tilbage. Størrelsen af dit fribeløb bestemmes af, hvor mange 
måneders SU du har fået i løbet af et år. Det spiller også ind, om du i løbet af 
året har haft orlov, har fået anden offentlig støtte eller har fravalgt nogle må-
neders SU. 
Se: http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fri-
beloeb/fribeloeb/satser-for-fribeloeb/ 
 
 

Ungdomskort 
Du har mulighed for at søge om ungdomskort til dit uddannelsessted. 
Se: http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/saadan-soeger-du/ 
 
 

Kilometerpenge 
Kører du til og fra dit uddannelsessted i bil, kan du søge om kilometerpenge, 
hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er of-
fentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Kilometerpenge 
dækker en del af dine faktiske udgifter til transporten i bil. 

Værd at vide hvis du er på SU 
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Hvis du er e-læringsstuderende har du ikke ret til kilometerpenge, bortset fra 
de perioder hvor du er i praktik. 
Se: http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/anden-transportrabat/ki-
lometerpenge/ 
 
 

Du har mulighed for at få ekstra SU, hvis du har fået barn, in-
den du er startet på din uddannelse, eller mens du har haft or-
lov fra din uddannelse  
 

For at få ekstra SU, må du tidligst være blevet forælder:  
 højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter or-

lov, hvis du er blevet mor  

 højst seks måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter or-

lov, hvis du er blevet far  

Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/fora-
eldre/du-fik-barn-foer-din-uddannelsemens-du-holdt-orlov/ 
 
 

Hvis du får barn under en videregående uddannelse, kan du få 
ekstra SU (fødselsklip) – også selv om du har brugt alle dine al-
mindelige SU-klip. 
Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/fora-
eldre/du-faar-barn-under-uddannelsen/ 
 
 

Du er forsørger  
Hvis du er forsørger til et barn, kan du få supplerende SU-lån – og i nogle til-
fælde kan du også få et tillæg til din SU (forsørgertillæg)  
Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/fora-
eldre/du-er-forsoerger/ 
 
 

Du er enlig forsørger  
Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/fora-
eldre/du-er-forsoerger/enlig-forsoerger/ 
 
 

Du er forsørger og bor sammen med SU-modtager eller per-
son, der modtager uddannelseshjælp  
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Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/fora-
eldre/du-er-forsoerger/forsoerger-sammen-med-su-modtager-eller-person-
der-modtager-uddannelseshjaelp/ 
 
 

Handicaptillæg  
Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at 
få et handicaptillæg ved siden af din SU  
For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de almene betingelser for 
at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillægget. 
Se: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/han-
dicaptillaeg/ 
 
 

SU-vejledere 
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.su.dk, kan du sende en 
mail til SU-vejlederen på dit uddannelsessted. Ud over dit spørgsmål, skal du 
huske at angive dit navn og studienummer samt et telefonnummer, hvor vi 
kan kontakte dig i dagtimerne, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. 
Ansøgninger og bilag kan afleveres i Front Desk på din lokation. 
 
Af sikkerhedshensyn besvare SU-vejlederen kun mails fra studerende som er 
sendt via deres studiemail  – SÅ HUSK AT MAILE VIA @edu.pha.dk  
 
Se: https://phabsalon.dk/optagelse/su/su-vejledere/ 
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