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Hvis du er studerende på en ungdomsuddannelse og er under 20 år, kan 

du få SU med udeboende sats, hvis der foreligger særlige forhold i 

hjemmet. 

 

De særlige forhold kan f.eks. være meget trange boligforhold, langvarig 

sygdom hos dig selv eller dine forældre samt andre ganske særlige 

forhold hjemmet. 

Du skal være opmærksom på, at almindelige uoverensstemmelser 

mellem dig og dine forældre ikke er nok til, at der er tale om ganske 

særlige forhold i hjemmet. Det er heller ikke nok, at du ikke har dit eget 

værelse. Det skal være omstændigheder, der gør det urimeligt at kræve, 

at du bliver boende i hjemmet, indtil uddannelsen er afsluttet, eller du 

fylder 20 år. 

 

Du kan først ansøge om ”Udeboende 18-19-årige” dispensation på su.dk, 

når du står registreret som udeboende. Du skal sørge for at have rettet 

din Folkeregisteradresse senest den 1. i den måned, du ønsker at søge 

dispensation fra. Når du på su.dk kan se, at din bopælsstatus er 

Udeboende, kan under ”Ret din SU” søge under punktet ”Oplys særlige 

bopælsforhold”. Print kvitteringen, der dokumenterer, at du har ansøgt. 

Print ansøgningsskemaet, og udfyld det. Aflever det sammen med 

kvitteringen og den øvrige dokumentation i studievejledningen senest 

21 dage fra ansøgningstidspunktet. 



 

 

Du skal vedlægge følgende dokumentation: 
 
 

• Du skal altid vedlægge en velbegrundet ansøgning, hvor du med 

dine egne ord beskriver, hvorfor du søger udeboende sats. 

• Ved trange boligforhold skal du vedlægge kopi af lejekontrakt 

eller BBR-meddelelse. Du skal endvidere vedlægge 

dokumentation for de nye boligforhold i form af en 

lejekontrakt/værtserklæring, og din adresseændring skal være 

registreret i Folkeregisteret. 

• Ved langvarig sygdom skal du vedlægge en lægeerklæring eller 

en udtalelse fra en offentlig myndighed. 

• Ved ganske særlige forhold i hjemmet skal du vedlægge 

dokumentation i form af en udtalelse fra en offentlig myndighed, 

f.eks. læge, misbrugskonsulent, sagsbehandler, UU- 

vejleder, psykolog m.v. 
 
 

Kontakt din studievejleder, hvis du har spørgsmål angående 

ansøgningsprocessen. Se træffetider på  www.aarhushfogvuc.dk 

 
 
 

Venlig hilsen Aarhus HF & VUC 

http://www.aarhushfogvuc.dk/


 
 

Sådan gør du… 
 

• Sørg for at din Folkeregisteradresse er korrekt registreret på din 
udeboende adresse senest den 1. i den måned, du søger udeboende 
sats fra. Du kan først søge dispensation, når din Udeboende status er 
registreret på su.dk, registreringen kommer fra Folkeregistret 

• Log på su.dk 

• Vælg RET DIN SU og ”Oplys særlige bopælsforhold” 

• Udfyld fra hvilken måned, du søger dispensation til udeboende sats 

o Print kvitteringssiden 

o Print ”Ansøgning om udeboende sats” skema 

• Udfyld skema og medbring det, kvitteringssiden samt din 

dokumentation til samtale med studievejleder 

 
 

OBS hvis du allerede har en dispensation til udeboende sats pkt. 5 fra 
tidligere uddannelsessted, og ikke har været hjemmeboende siden, skal 
du blot søge og aflevere kvitteringssiden til SU kontoret. Din 
dispensation vil så blive videreført.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Snyd med SU bliver betragtet som socialt bedrageri og 
vil blive kontrolleret af din bopælskommune i 
samarbejde med Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte. Det vil sige, at der kan ske 
politianmeldelse og krav om tilbagebetaling. 

http://www.su.dk/
http://www.su.dk/
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