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Om SU-fødselsrater  

Hvis du får barn under en ungdomsuddannelse, kan du få SU-fødselsrater i en begrænset 
periode. Mødre/fædre kan få 9 måneders SU-fødselsrater og SU-lån, mens enlige mødre/fædre 
kan få 12 måneders SU-fødselsrater og SU-lån. Hver forælder kan overføre op til tre måneder af 
den ekstra SU til den forælder, hvis bege forælder er SU-berettigede, uanset om de går på en 
ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 

Du kan ikke få SU-fødselsrater udbetalt samtidig med, at du:  

• får almindelig SU (uanset om du er studieaktiv eller ej)  

• holder orlov  

• er i lønnet praktik  

• får anden offentlig støtte  

• forsørgertillæg og supplerende SU-lån  

 

Hvis du skal være mor  

Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:  

• få 9 måneders SU-fødselsrater og 12 måneders SU-fødselsrater som enlig mor 

• få SU-fødselsrater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til ni måneder efter (men 
maksimalt 9 måneder i alt og 12 i alt for enlig mor)  

• tidligst søge om SU-fødselsrater en måned før, du ønsker at få dem udbetalt  

• få SU-fødselsrater udbetalt som enkeltrater i 9 måneder eller som dobbeltrater i 4 og 1 
enkeltrater i en måned. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater.  

 

Hvis du skal være far  

Hvis du bliver far, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:  

• få 9 måneders SU-fødselsrater  

• få udbetalt SU-fødselsrater inden for de første 9 måneder, efter barnet er født.  

• få SU-fødselsrater udbetalt som enkeltrater i 9 måneder og/eller som dobbeltrater 

i 4 måneder og 1enkeltrater i en måned. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater.  

 

Såfremt din barsel stopper midt i et skoleår skal du kontakte studievejledningen på Aarhus HF & 
VUC. 
 
 

 
Hvis du fik barn før din uddannelse  

Du har mulighed for at få SU-fødselsrater, hvis du har fået barn, inden du er startet på din 
uddannelse, eller mens du har haft orlov fra din uddannelse. For at få SU-fødselsrater, må du 
tidligst være blevet forælder:  

• højst 9 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet 
mor/far 

• højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet 
enlig mor/far  

Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU. Vær opmærksom på at du ikke kan 
få SU-fødselsrater samtidig med, at du modtager forsørgertillæg eller forhøjet SU-lån til forsørgere.  



 

Så meget kan du få  

For at regne ud hvor mange måneders SU-fødselsrater du kan få, skal du se på, hvor 
mange hele kalendermåneder, der ligger imellem fødselsmåned og den måned, du 
starter på uddannelsen eller  

genoptager den efter orlov. Det antal måneder der er gået, skal du trække fra 9 (hvis 
du er mor/far) eller fra 12 (hvis du er enlig). 
 

 
 
Hvis du får tvillinger  

Hvis du har fået mere end ét barn, for eksempel tvillinger, kan du kun få SU, som hvis du har fået 
ét barn. Det skyldes, at du får SU pr. fødsel og ikke pr. barn. Vær opmærksom på, at du må tjene 
mere ved siden af din SU. Fribeløbet bliver  

forhøjet.  

 

Hvis du adopterer  

Hvis du adopterer et barn, inden din uddannelse er startet, kan du få SU  

fødselsrater efter samme regler som biologiske forældre.  

Hvis du har adopteret din registrerede partners barn, kan du få op til ni  

måneders SU-fødselsrater.  

 

Sådan gør du  
   

• www.SU.dk  

• Søg SU  

• Fødselsrater – ungdomsuddannelse  

• Søg om fødselsrater  

• Print kvittering  

• Aflever kvittering på skolen SU-kontor (inden 21 dage) sammen med  

• vandrejournal / fødselsattest / faderskabserklæring. 

 
 


