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SU-styrelsen sender kun elektronisk post via  

E-boks og man kan kun søge om SU og Ungdomskort 

via internettet. 

 

Derfor, er det vigtigt at du tilmelder dig E-boks og anskaffer et 

NemID før du søger om SU og/eller Ungdomskort. 



 

 

 

 

Har du ikke et NemID, kan du 
søge om det, ved at gå ind på 
www.su.dk. 
 
Klik på linket ”Bestil NemID” og 
følg anvisningen. 
 
Du skal have et pas eller et 
kørekort parat.  
 
Har du spørgsmål til eller 
problemer med NemID, skal du 
kontakte borgerservice i din 
kommune. 
 

 
Du tilmelder dig til E-boks ved 
at gå ind på  www.e-boks.dk.   
 
Sørg for at registrere din  
e-mailadresse og dit 
mobilnummer ved opsætningen, 
så du bliver informeret når der 
kommer post til dig i E-boks. 
 

 

Du skal betale skat af din SU. Den trækkes 
inden SU’en udbetales til dig.   
 
Når du søger om SU, skal du tage stilling til om 
SU-styrelsen skal bruge dit hovedkort/frikort, dit 
bikort eller en forhøjet trækprocent.  
 

Har du spørgsmål til Skat eller er der i løbet af året sket ændringer i din 
indkomst eller dit fradrag (for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du 
får SU) skal du kontakte borgerservice i din kommune eller logge dig ind på 
www.skat.dk. 



 

 

 
 

 

Du kan få SU fra kvartalet efter din 18-års fødselsdag.  
 
Vær opmærksom på at SU er forudbetalt. Det vil sige, at udbetalingen foregår 
inden den 1. i måneden (modsat løn, som udbetales sidst i måneden). 
 
Du kan tidligst søge SU en måned før uddannelsesstart.  
Er du udenlandsk statsborger og har du ikke modtaget SU tidligere, kan du 
dog søge SU tre måneder før uddannelsesstart. 
 
Inden du søger, skal du have følgende parat: 

• NemID i dit eget navn 

• Nem-konto i dit eget navn (spørg din bank!) 

• e-mailadresse (som du tjekker jævnligt) 

• mobilnummer 
Du skal desuden have tilmeldt dig E-boks. 
 
Hvis du er under 20 år og søger SU med udeboende sats, skal du kontakte 
skolen inden du søger. 
 
 
Log på www.su.dk med dit NemID. 
 
Tryg på linket: søge om SU og derefter Søg 
SU 
Her udfylder du skemaet og følger 
instruktionerne på skærmen. 
 
OBS! Vær særlig opmærksom på kvitteringssiden.  
Her vil det tydeligt fremgå om du skal printe 
yderligere ansøgningsskemaer og/eller aflevere yderligere  
dokumentation på dit uddannelsessted. 
 
Har du spørgsmål til eller problemer med ansøgningen om SU skal du 
kontakte SU-vejlederen på den skoleafdeling, hvor du går eller skal gå: 
 
Pia Vang Jensen, tlf. 63 10 27 16, mail: pvje@sosufyn.dk 
Anja G. Jensen, tlf. 63 10 27 23, mail: anje@sosufyn.dk 
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Ungdomskortet er et rabatkort til den kollektive trafik. Som elev på 
Grundforløbet på SosuFyn kan du søge om godkendelse til et Ungdomskort. 

 

Fordele ved Ungdomskortet: 

• Fri kørsel i den kollektive trafik i hele FynBus´område – døgnet rundt alle ugens 

dage 

• Kørsel med kollektiv trafik til børnetakst internt i de øvrige taksområder i Danmark 

• Ret til at bruge Ungdomsbillet på togrejser overalt i landet 
 

Du skal søge om godkendelse til Ungdomskort, før du bestiller kortet. 

Du kan bestille kortet, når du er blevet godkendt.  

Godkendelsen betyder at du får Ungdomskortet til en pris af 360,30 kr. for 30 dage. 

Bestiller du kortet uden godkendelse koster det  627,30 kr. for 30 dage. 

Det kan tage to til tre uger, før kortet bliver leveret, så husk at bestille i god tid.  

 

Inden du søger, skal du have følgende parat: 

• NemID i dit eget navn  

• Et vellignende digitalt ansigtsfoto af dig selv, som du kan uploade 

• e-mailadresse (som du tjekker jævnligt) 

• Et gyldigt betalingskort 

 

Gå til hjemmesiden www.ungdomskort.dk  

 

Tryk på knappen søg om 
godkendelse og følg instruktionerne 
på skærmen. 

Herefter går du videre til bestilling af  

kortet. Kortet skal min. have en 
varighed af 30 dage. 

Har du spørgsmål til eller problemer 
med godkendelsen eller bestillingen af 
dit Ungdomskort skal du kontakte SU-
vejlederen på den skoleafdeling, hvor 
du går eller skal gå: 

 

Pia Vang Jensen, tlf. 63 10 27 16, mail: pvje@sosufyn.dk 
Anja G. Jensen, tlf. 63 10 27 23, mail: anje@sosufyn.dk 
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