SU TIL GYMNASIEELEVER
Vi har lavet en hurtig guide til alle gymnasieelever, der vil have statens uddannelsesstøtte. Alle
oplysningerne kan også findes på www.su.dk.
Hvem kan få SU?
Alle elever, der er fyldt 18 år.
Hvornår kan du få SU, og hvornår skal du søge?
Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Dvs.:
Født i januar, februar eller marts: Kan få 1. april. Kan søge fra 1.marts.
Født i april, maj eller juni: Kan få 1. juli. Kan søge fra 1.juni.
Født i juli, august eller september: Kan få 1. oktober. Kan søge fra 1. september.
Født i oktober, november eller december: Kan få 1. januar. Kan søge fra 1. december.
Hvor meget kan du få?
Det afhænger af dine forældrenes indkomst.
I 2021 er det sådan, at hvis dine forældres indkomst er under 357.182 kr., får du max-satsen, som er 2725
kr. pr. måned, og hvis deres indkomst er over 604.463 kr., får du grundsatsen, som er 982 kr. pr. måned.
Med stigende forældreindkomst fra 357.182 kr. op mod de 604.182 kr., mindskes dit SU-beløb gradvist.
Hvis du bor hos begge dine biologiske forældre, er det deres samlede indkomst, der tæller. Hvis dine
forældre er skilt, er det BÅDE indkomsten for den forælder, du bor hos, og indkomsten for en eventuel ny
ægtefælle, som bor hos jer, der tæller.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.678 kr.
Husk, at SU-styrelsen ser på indkomsten 2 år tidligere end ansøgningsåret, altså i 2021 på
forældreindkomsten i 2019.
Udeboende SU?
Hvis man flytter hjemmefra, får man normalt samme SU, som hvis man var hjemmeboende. I helt særlige
tilfælde kan man dog få en forhøjet SU. Hvis du vil søge om dispensation til ”udeboende SU”, skal du
komme ned til din studievejleder! Du kan ikke bare selv søge på nettet.
Udenlandsk statsborger?
Kom ned til din studievejleder!
Hvordan udbetales SU?
Din SU udbetales til din NEM-konto, som er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som
det offentlige bruger til at udbetale penge på. På www.nemkonto.dk kan du se og ændre, hvilken konto,
der er din NEM-konto (log ind med NemID). Har du tidligere fået udbetalt fx feriepenge til din konto, er
denne konto din NEM-konto.

GUIDE TIL UDFYLDNING AF ANSØGNINGSSKEMA i minSU
For at søge skal du indtaste en række oplysninger. Det meste giver helt sig selv, derfor kommenteres kun
nogle udvalgte felter nedenfor:
Anden offentlig støtte end SU i 2020:
Stort set alle skal krydse nej her. Det drejer sig om anden offentlig støtte, og børnepenge fra en fraskilt
forælder eller udbetalinger fra en privat forsikring er jo ikke offentlig støtte.
SU-stipendium:
Et stipendium er en ”gave” fra staten, som ikke skal betales tilbage (med mindre man har snydt med sine
oplysninger eller indtægten ved siden af bliver alt for høj). Stipendiet er det, vi forstår ved SU. Skriv, at du
søger SU fra den første måned i kvartalet, efter at du er fyldt 18 år.
Afsluttet gymnasial uddannelse:
Svar nej, for ellers gik du jo ikke hos os.

Du skal normalt kun udfylde ganske få punkter, de følgende punkter skal kun udfyldes i særlige tilfælde!

Udeboende 18-19-årige. Kom ned til din studievejleder, hvis du vil søge ”udeboende SU”.
Skat. Uanset hvilket skattekort eller hvilken trækprocent, du får/ønsker, kommer du til at betale nøjagtigt
det samme i skat, når året er gået. Normalt er dette punkt ikke relevant. Det har kun betydning for dem,
der vil have lidt flere eller færre penge til rådighed i løbet af året. Efter at året er gået, får man så restskat
eller tilbagebetalt skat.
Aktuel forældreindkomst. Kom ned til din studievejleder, hvis dine forældres aktuelle indkomst er faldet
væsentligt i forhold til deres indkomst for 2 år siden fx på grund af arbejdsløshed.
Husk at trykke på ”send” i bunden af skemaet.
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