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SU-vejleder

Britta Marie Jensen

Studiekontoret - lokale B103

Tlf. 9940 7693

bj@staff.aau.dk
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Generelt

• På hjemmesiden www.su.dk kan du se alle regler for SU.
• Man får SU fra den måned man søger - der søges på www.su.dk
• SU følger kalenderåret.
• Alle studerende skal selv holde sig ajour med SU’en.
• SU udbetales den sidste bankdag i måneden forud.
• Ændringer udbetales hver uge = skæve udbetalinger.
• SU søges senest i indeværende måned.
• Ægtefælle/kærestes indkomst/formue har ingen indflydelse på din SU.
• Der kan ikke tildeles SU til supplering, hvis du har en gymnasial uddannelse 

i forvejen.
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SU-satser

• Hjemmeboende sats kr. 982,00 før skat + evt. tillæg, som er 
forældreafhængigt

• Udeboende sats kr. 6.321,00 før skat
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Studielån = SU-lån

• Studielån kr. 3.234,00
• Supplerende lån til forsørgere fra ansøgningsmåned     kr. 1.618,00
• Slutlån (til studerende, som har opbrugt al SU) kr. 8.344,00
• SU-lån kan søges med tilbagevirkende kraft i indeværende år, dog senest 5. 

december. 
• Hvis du ikke har fået udbetalt studielån, har du sikkert glemt at godkende din 

låneplan.
• Låneplan skal godkendes senest 15. december. Sidste frist for at rette i låneplan 

er 15. december. 
• SU lån kan startes og stoppes hver måned.
• Ændringer skal ske senest den 15. i måneden før. 
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Tilbagebetaling af Studielån

• Renten på SU-lån mens man læser = 4%. Efter endt uddannelse er renten 
diskontoen +/- 1%, som fastsættes på finansloven.

• Tilbagebetaling af lån sker til Udbetaling Danmark, Studiegæld. 
Tilbagebetaling sker den 1. januar et år efter udløbet af det år, man har 
afsluttet sin uddannelse.

• Frivillig tilbagebetaling før tidspunkt er også en mulighed.
• Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU tillægges 7%.
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Tillæg til SU

• Supplerende SU-lån til forsørgere kr. 1.618,00
• Forsørgertillæg til enlige forsørgere pr. måned kr. 6.321,00
• Tillæg til forsørgere, som bor sammen med en 

SU-modtager, pr. måned kr. 2.525,00
• Handicaptillæg pr. måned kr. 8.880,00. Ekspeditionstid er 3-4 måneder.
• Fødselsklip også muligt under Adgangskursus.
• 6 ekstra klip som far udbetales som 6 enkelte klip eller 3 dobbelte.
• 12 ekstra klip som mor udbetales som 12 enkelte klip eller 6 dobbelte.

8



Ungdomskort og kilometer-penge

• Ungdomskort til ungdomsuddannelser søges på www.ungdomskort.dk, hvor 
betingelserne og satser kan ses. Man skal kun søge én gang og det er en 
online ansøgning.

• Rejseplan skal vedlægges ansøgning.
• Samme sted søges om km-penge online. Når man er godkendt, skal man 

efter hver måneds afslutning søge om at få km-penge udbetalt ved at 
registrere sine rejsedage. Gælder for 12 måneder ad gangen.

• Rute for aflevering af barn/børn skal registreres.
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Fribeløb

• Fribeløb er det beløb, du må tjene ved siden af din SU. Udregnes på årsbasis.

• Feriepenge tæller med det år, de er optjent og beskattet.

• Kr. 9.069,00 pr. måned på ungdomsuddannelse.

• Kr. 13.711,00 pr. måned på videregående uddannelse.

• Kr. 20.088,00 pr fravalgt måned.

• Kr. 38.664,00 uden for uddannelse/ikke har flere klip.

• Kr. 29.053,00 pr. barn pr. år.

• Fravalg af SU i en måned kr. 20.088,00 senest den 15. i måneden før.

• Vigtigt at I selv holder øje med jeres økonomi.
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Eksempler på fribeløb 

• Regnestykke for studerende startet på 1½ års adgangskursus januar 2021:
• Fribeløb tæller for hele 2021:
• Januar – uden for uddannelse 38.664,00
• Februar - december = 11 x 9.069,00 = 99.759,00
• Total 138.423,00
• + evt. tillæg pr. barn pr. år 29.053,00
• Inkl. feriepenge
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Eksempler på fribeløb fortsat

• Studerende som startede på adgangskursus 2020:
• Januar-juni AK, 6 x 9.069,00 54.414,00
• Juli + august uden for udd. 2 x 38.664 77.328,00
• September-december videregående udd. 4 x 13.711 54.844,00
• Total 186.586,00
• + evt. tillæg pr. barn pr. år 29.053,00
• inkl. feriepenge
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