
 
ANSØGNING 

om tilskud til transportudgifter 
Social- og Sundhedsskolen Fyn   mellem skole og hjem i skoleperioder 

fra AUB Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
Ansøgers personlige data: 
Udfyldes med blokbogstaver 
 
Navn:    Cpr.nr.: 
 
Gadenavn/nr.:  Lokal by:  Postnr./by: 
 
Ansættelsessted (kommune/region);    Hold:    

Skoleafdeling:            □ Odense                    □ Middelfart                      □ Svendborg 

Jeg er under 20 år:   □                                                                                                                                                                              
 
Skoleperiode (Angiv i hvilken skoleperiode transporten har fundet sted): Beløb og km udfyldes af skolen 
 

Fra den _____/_____ til den _____/_____ _______   km Beløb: kr. ……………. 
  (mindst 20 km t/r) (billigste offent. transport) 
Transport i forbindelse med valgfag (Udfyldes kun såfremt valgfag er fulgt på anden afdeling)  

Afdeling:                    □ Odense                    □ Middelfart                      □ Svendborg 

 
Fra den _____/_____ til den _____/______ _______   km Beløb: kr. …………… 

  (mindst 20 km t/r) (billigste offent. transport) 
Transport i forbindelse med specialefag (Udfyldes kun såfremt specialefag er fulgt på anden afdeling)  

Afdeling:                    □ Odense                    □ Middelfart                      □ Svendborg 

 
Fra den _____/_____ til den _____/_____ ________  km Beløb: kr. ……………. 

  (mindst 20 km t/r) (billigste offent. transport) 
 

     I ALT kr. ……………… 

□  Færgekort udlev. af Ærø Kommune  
 
   Jeg får tilskud til transportudgifter fra fagforening  

__________________________________________________________________________________ 
 
Hvem kan få tilskud, og hvordan beregnes billigste offentlige transport? 
Se venligst vejledning på bagsiden. 
 
Ansøgers tro- og love erklæring 
Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, at jeg alene søger om tilskud, der svarer til den billigste offentlige 
transport. 
 
 
         Dato                                                                                                     Underskrift 
 
Forældres/værges underskrift, hvis ansøger er under 18 år: 
__________________ _____________________________________________________________ 
           Dato        Underskrift 
 
Ansøgningsskemaet skal afleveres på skolens kontor 2 uger før skoleperiodens afslutning. 
Skolens stempel og underskrift  



 
    
 
Vejledning 
 

Hvem kan anvende dette skema? 
Du kan bruge dette skema, hvis du er elev på den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundheds-
hjælperelev eller social- og sundhedsassistentelev og søger tilskud til transportudgifter mellem skole og hjem.  
 
Hvem kan få tilskud? 
Du kan få tilskud til transportudgifter, hvis din samlede skolevej (fra bopæl til skole og retur) er mindst 20 km. 
Tilskuddet gælder alene i skoleperioderne.  Der gives ikke tilskud til transportudgifter i praktikperioderne. Snak 
med SKAT om kørselsfradrag i praktikperioderne. 
Du kan ikke få tilskud til transport fra din arbejdsgiver, hvis du samtidig får tilskud til transport fra din fagforening. 
Du kan ikke få tilskud til transport fra din arbejdsgiver, hvis du samtidig trækker transporten i dine skoleperioder 
fra på din selvangivelse. 
 
NB: Du bør kontakte din arbejdsgiver og forhøre dig, om der er særlige regler eller specielle skemaer, du skal 
udfylde i forbindelse med tilskud til transportudgifter. 
 
For elever på SSA: 
Der gives ikke tilskud til transportudgifter til de fem indkaldelsesdage på skolen i løbet af 3. praktik. 
 
Hvordan beregnes billigste offentlige transport? 
Skolen påfører beløbet for billigste offentlige transportmulighed.  
Det er meget vigtigt, at du i rubrikken Lokal by (mindre lokalitet uden eget postnummer) skriver navnet på den 
lokalitet, hvor du bor (f.eks. Rudme), så skolen kan beregne det korrekte beløb. 
Beløbet findes via. fynbus prisberegner på https://www.fynbus.dk/rkprisberegner.  
 
OBS: Elever under 20 år skal købe Ungdomskort, dog kun hvis dette er det billigste offentlige transportmiddel, 
Ungdomskortet kan udstedes for min. 30 dage, og bestilles på www.ungdomskort.dk. Som PAU, SSH eller SSA 
elev går du ind under kategorien ”16-19 årige og ikke under uddannelse”.  
 
Den billigste offentlige transportmulighed vil i de fleste tilfælde være rejsekortet. Rejsekortet omfatter både bus 
og tog på Fyn. 
Oplysning om og bestilling af et rejsekort fås hos Rejsekort på www.rejsekort.dk. Der ydes ikke tilskud til 
pladsreservation og oprettelse af kort. 
 
Hvis du bor på Ærø: Husk også at påføre udgifter til eventuel færgebillet. 
Gå ind på Ærøfærgernes hjemmeside: www.aeroe-ferry.dk og find prisen på månedskort(ø-kort arb.)/10-
turskort(elevkort). 
 
Udfyldelse af skemaet 
Vær meget omhyggelig med at udfylde alle punkter. Det er vigtigt, at ansøgningen er påført din FULDE adresse. 
 
Hvor og hvornår skal skemaet afleveres? 
Du skal aflevere et udfyldt skema på skolen 2 uger inden udløbet af hver skoleperiode. I første skoleperiode 
udleveres ansøgningsskemaet. I de efterfølgende skoleperioder skal du selv huske at hente skemaet på kontoret. 
 
Refundering af udgifter 
Når skolen har modtaget din ansøgning, indberettes beløbet til AUB efter hver enkelt skoleperiode. Samtidig 
sender skolen besked til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver får besked fra AUB og kan efterfølgende udbetale 
tilskuddet sammen med din løn. 
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