
 
 

VEJLEDNING 
Indberetning af påbegyndt  
ungdomsuddannelse 

 

Af Lars Petersen 

1 Baggrund 
Af SU lovens §13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives ud-
dannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet, at der ikke gives støtte, hvis ansøgeren har 
påbegyndt 5 ungdomsuddannelser med studiestøtte. 
For at kunne afgøre hvor mange uddannelser, en ansøger har påbegyndt, skal påbe-
gyndte uddannelser indberettes til Styrelsen for videregående uddannelser (SU).  
Der skal indberettes oplysninger om påbegyndte uddannelser for alle SU berettige-
de uddannelser. 
Der er dog visse situationer, hvor en start på en uddannelse, ikke skal tælles som en 
påbegyndt uddannelse, i Bilag 2 kan du se en liste over, hvornår dette er tilfældet. 
 

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen 
kan ses i Bilag 4  
Skrivelse fra uddannelsesstyrelsen om regler 

2 Løsningen i EASY-A 
Der indføres et nyt batch job R102, der overfører data om påbegyndte uddannelser 
til en ny database UUDB (Ungdoms Uddannelses Data Base).  I EASY-A defineres en 
påbegyndt uddannelse som første skoleforløbsplacering på en uddannelse (CØSA 
formål). Desuden overføres oplysninger om afslutning eller afbrud af uddannelser, 
når der angives en afgangskode på eleverne. 
De oplysninger, der overføres, kan ses på vinduet R101 Påbegyndte ungdomsud-
dannelser. Her er der desuden mulighed for at rette i allerede indsendte oplysnin-
ger eller at oprette helt nye. 

3 Anvendelse 
Reglerne for hvornår der skal og ikke skal sendes oplysninger til UUDB fremgår af 
Bilag 2 
Systemet kan i de fleste tilfælde selv beregne, om der skal sendes oplysninger til 
UUDB. Der er dog en række situationer, hvor det kan være nødvendigt manuelt 
enten at oprette eller at ændre en oplysning til UUDB.  
Dette kan ske, hvis du har afgangsmeldt en elev og denne skal genindmeldes. Hvis 
denne elev igen placeres på et skoleforløb, vil dette blive opfattet, som en ny påbe-
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gyndelse. Hvis afgangsmeldingen er sket ved en fejl, eller af andre årsager ikke skal 
bevirke, at næste skoleforløbsplacering på samme uddannelse opfattes som en ny 
studiestart, så skal der manuelt oprettes en besked til UUDB om at afgangsmeldin-
gen ikke skal medtælles. 
Et andet tilfælde, hvor systemet ikke kan beregne, at der skal sendes en hændelse, 
er hvis en elev på grundforløbet vælger en ny uddannelse i sin uddannelsesplan. 
Dette skal opfattes som en ny uddannelse i forhold til SU. I Elevplan vil der blive 
dannet en meddelelse til den medarbejder der godkender skiftet i uddannelsespla-
nen, og medarbejderen skal så kontakte en administrativ medarbejder, der har ad-
gang til R101, hvor der manuelt skal oprette 2 linjer, én linje med stop på den ud-
dannelse eleven var i gang med, og én linje med start på den nye.  

3.1 Anvendelse af R101 Påbegyndt ungdomsuddannelse 
R101 viser de oplysninger der sendes til UUDB. 

 
Indholdet i hver linje svarer eksakt til hvad der overføres til UUDB. Feltet Påbegyndt 
ungudd. viser om der er tale om en besked der relaterer til en påbegyndt ungdoms-
uddannelse.  Hvis der er tale om et ophør vises dette i feltet Ophør type, feltet kan 
have værdierne 2 = Ophør af ungdomsuddannelse og 3 = Ret i ophørsmeddelse. 
Feltet Ophør årsag viser for ophørshændelser den besked der sendes til UUDB. 
Værdien i feltet hentes fra afgangsårsagen, en oversættelse af EASY-A afgangsårsa-
ger til UUDB koder kan findes i Bilag 3. Feltet Sletningsårsag kan have værdierne 1 = 
Slet tidligere indberette påbegyndt ungdomsuddannelse og 2 = Slet tidligere indbe-
rettet ophør. Feltet intern uddannelseskode kan anvendes til at angive, at eleven i 
EASY-A er oprettet på en anden uddannelse, end det CØSA-formål der er angivet i 
hændelsen. Endvidere vises på vinduet hvornår beskeden er oprettet, hvilken bru-
ger der har oprettet den og fra hvilket modul oprettelsen er sket fra. Feltet status 
viser om beskeden er overført til UUDB. 
Hver linje i vinduet har et unikt hændelsesid. Dette hændelsesid sendes videre til 
UUDB og eventuelle ændringer til denne hændelse, enten rettelser eller sletninger 
vil altid referere til denne hændelse. Dette kan ses i kolonnen Hændelsesid ref.  V 
Det er ikke muligt at slette eller rette i oplysninger der er sendt, der skal i stedet 
dannes en ændring. Dette sker ved at markere (med den blå markør) den hændelse, 
der skal ændres og herefter at anvende knappen 2 Ret opret-hændelse eller knap-
pen 4 Dan slet-hændelse. Dette vil danne en ny linje med reference til den hændel-
se, der skal ændres. 
Hvis der er behov for at få dannet en ny oprettelse eller et ophør, som systemet 
ikke har kunnet beregne, anvendes knapperne 1 Dan opret-hændelse eller 4 Dan 
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slet-hændelse. Der vil i begge tilfælde blive dannet en ny række, hvor Hændelsesid 
og Hændelsesid ref. er identiske.  
Knappen 5 Opdater hændelse til SU kan anvendes til at straks at overføre beskeder i 
vinduet. 
 
 

3.2 R102 
 
R102 Synkroniser påbegyndte ungdomsuddannelser med SU er et batchjob, der 
overfører beskeder til UUDB. Det skal, efter installation, afvikles én gang med J til 
datainitiering. Efterfølgende skal der afvikles mindst en gang i døgnet med afgræns-
ninger som vist nedenfor. 
 

 
 
Dette kan evt. ske ved at oprette en fast bestilling af jobbet på vinduet B574. 
 

 
 
Loggen til R102 bør inspiceres jævnligt.  
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4 Bilag 1 

 § 13. Uddannelsesstøtte gives uden for klippekortet til: 

1) Undervisning på folkeskoleniveau og almen voksenuddannelse. Sammen med 

uddannelsesstøtte til almen voksenuddannelse kan der gives uddannelsesstøtte til 

forberedende voksenundervisning (FVU) til uddannelsessøgende på 18 og 19 år. 

2) Ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende enkeltfagsundervisning for 

voksne. 

3) Gymnasial supplering (GSK). 

4) Supplering af en gymnasial uddannelse i form af 

a) fagpakke hf (hf+), 

b) fagpakke hhx eller 

c) gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF). 

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fast-

sætte regler om uddannelsesstøtte til undervisning, uddannelse og supplering efter 

stk. 1, herunder om, 

1) hvilke uddannelser og hvilken gymnasial supplering der er omfattet af stk. 1, 

og 

2) at der ikke gives uddannelsesstøtte til 

a) en ny ungdomsuddannelse, når den uddannelsessøgende har påbegyndt 

fem ungdomsuddannelser med uddannelsesstøtte, og 

b) en ny gymnasial uddannelse, når den uddannelsessøgende tidligere har 

gennemført en gymnasial uddannelse. 

Stk. 3. Det nævnte månedlige supplerende stipendium, jf. § 7, stk. 6, jf. § 11, 

som tilskud til dækning af betaling for undervisning kan ikke gives for de anførte 

gymnasiale suppleringsforløb i stk. 1, nr. 3 og nr. 4, litra a og b. 

Stk. 4. Uddannelsessøgende kan fravælge uddannelsesstøtte for en eller flere må-

neder i hvert støtteår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddan-

nelser kan fastsætte regler om fravalg af støtte, herunder frister for fravalget. 
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5 Bilag 2 

Notat 
 

Vedrørende: SU til højst 5 ungdomsuddannelser:  

Tælling af påbegyndte ungdomsuddannelser 

efter den forventede EUD-reform 

Skrevet af: Steen Larsen, UNI-C 

  

  

 

1 Relevante uddannelser og forløb 
Følgende ungdomsuddannelser og forløb er relevante ift. tælling af påbegyndte 

ungdomsuddannelser, når EUD-reformen forventeligt træder i kraft i august 2015:  

Uddannelse Forløb Delforløb Varighed 

EUD Grundforløb 1. del 30 uger 

  2. del 10 uger + evt. max 10 uger 

HHX 1. G Grundforløb, 1. halvår ½ år 

  2. halvår ½ år 

 2. G  1 år 

 3. G  1 år 

HTX 1. G Grundforløb, 1. halvår ½ år 

  2. halvår ½ år 

 2. G  1 år 

 3G  1 år 

STX 1. G Grundforløb, 1. halvår ½ år 

  2. halvår ½ år 

 2. G  1 år 

 3. G  1 år 

Pre-IB/IB Pre-IB  1 år 

 IB  2 år 

2-årig HF 1. HF  1 år 

 2. HF  1 år 

HF-enkeltfag (Samlet forløb) Individuelt antal enkeltfag Ikke tidsnormeret 

 

UNI•C Aarhus 

Olof Palmes Allé 38 

8200 Aarhus N 

Tlf.nr.: 35 87 88 89 

E-mail: uni-c@uni-c.dk 

www.uni-c.dk 

CVR-nr.: 13223459 
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2 Registrering af uddannelseshændelser 
For hver af de ovenstående uddannelser skal registreres følgende hændelser for 

hver elev: 

• Påbegyndelse af uddannelse/forløb/delforløb 

• Gennemførelse af uddannelse/forløb/delforløb 

• Afbrud af uddannelse/forløb/delforløb 

Registreringerne for den enkelte elev anvendes til at afgøre, om der ved skift mel-

lem uddannelser eller hændelser inden for samme uddannelse er tale om påbegyn-

delse af en ny uddannelse i SU-mæssig forstand.  

3 Skift mellem uddannelser 
Skift fra en af de ovennævnte uddannelser til en anden vil tælle som en ny påbe-

gyndt uddannelse med undtagelse af disse to situationer: 

1. Skift mellem uddannelserne HHX, HTX og STX efter gennemført grundforløb på 

1. halvår af 1. G og inden start på 2. halvår af 1. G. 

2. Start på 2. G på HTX eller STX efter gennemført Pre-IB og før start på IB (denne 

mulighed findes ikke for HHX). 

4 Skift mellem uddannelsesinstitutioner inden 
for samme uddannelse 

Skift mellem uddannelsesinstitution inden for samme uddannelse vil i sig selv ikke 

have betydning for tællingen af påbegyndte uddannelser. 

5 Hændelser inden for samme uddannelse 

5.1 EUD 
I det følgende forudsættes, at kun grundforløbet er relevant i SU-sammenhæng. 

Grundforløbets 1. del vil være forbeholdt elever, der kommer direkte fra 9. klasse 

eller 10. klasse. Disse elever vil efter gennemført 1. del skulle påbegynde og gen-

nemføre grundforløbets 2. del for at kunne påbegynde deres hovedforløb. Elever, 

som afbryder uddannelsen under grundforløbets 1. del, vil ikke have mulighed for at 

påbegynde grundforløbets 1. del igen, men vil kun have adgang til grundforløbets 2. 

del. 

Elever, som ikke kommer direkte fra 9. klasse eller 10. klasse, vil skulle påbegynde 

grundforløbets 2. del, som varer 10 uger + evt. individuel supplering i max 10 uger. 

Det vil tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev, som påbegynder 

grundforløbets 2. del, tidligere har påbegyndt grundforløbets 1. del, men har af-

brudt dette.  

Det vil ligeledes tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev påbe-

gynder grundforløbets 2. del og tidligere har påbegyndt grundforløbets 2. del inden 

for den samme eller en anden erhvervsuddannelse. 
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5.2 HHX, HTX og STX 
Det vil ikke tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev gennemfører 

1. G hhv. 2. G på en uddannelsesinstitution, skifter uddannelsesinstitution og påbe-

gynder 2. G hhv. 3. G samme år. 

Det vil heller ikke tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev gen-

nemfører 1. G hhv. 2. G på en uddannelsesinstitution og starter på 2. G hhv. 3. G et 

år senere på samme eller en anden uddannelsesinstitution (efter ikke at have været 

indskrevet på uddannelse i det mellemliggende år, fx pga. orlov). 

Det vil heller ikke tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev dumper 

(ikke gennemfører 1. G, 2. G hhv. 3. G i juni og ikke afbryder uddannelsen) og starter 

forfra på 1. G, 2. G hhv. 3. G. i august samme år på samme eller en anden uddannel-

sesinstitution. 

Det vil tælle som påbegyndelse af en ny uddannelse, hvis en elev ikke gennemfører 

1. G, 2. G hhv. 3. G i juni, afbryder uddannelsen og starter forfra på hhv. 1. G, 2. G 

hhv. 3. G i august samme år på samme eller en anden uddannelsesinstitution. 

5.3 Pre-IB/IB 
For et samlet Pre-IB/IB-uddannelsesforløb gælder samme tælleprincipper for påbe-

gyndelse af en ny uddannelse som for HHX, HTX og STX, idet uddannelsesforløbet 

dog består af to separate dele: Pre-IB (1. år) og IB (2.-3. år). Se også afsnit 3 vedrø-

rende skift til HTX eller STX efter Pre-IB. 

5.4 2-årig HF-uddannelse 
For den 2-årige HF-uddannelse gælder samme tælleprincipper for påbegyndelse af 

en ny uddannelse som for HHX, HTX og STX, idet den 2-årige HF-uddannelse dog er 

opdelt i to forløb: 1. HF (1. år) og 2. HF (2. år). 

5.5 HF-enkeltfag 
For HF-enkeltfagsuddannelsen gælder, at man kan gennemføre et individuelt antal 

enkeltfag uden en samlet eksamen eller "veksle" et tilstrækkeligt antal gennemførte 

enkeltfag til en fuld HF-eksamen, i begge tilfælde over en ikke normeret eller på 

forhånd fastsat periode. 

Uddannelsen betragtes først som gennemført, hvis/når kursisten har "vekslet" et 

tilstrækkeligt antal gennemførte enkeltfag til en fuld HF-eksamen. 

Afbrud af enkeltfag eller øvrige hændelser mellem påbegyndelse og evt. gennemfø-

relse af uddannelsen tæller derfor ikke som påbegyndelse af en ny uddannelse. 
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4 Bilag 3 
Sammenhæng mellem afgangsårsager og SU koder 
 

EASY koder Ophør type 

1 Udmeldt. Eleven har ikke påbegyndt uddannelsen 3 

2 Eleven kunne ikke kontaktes 2 

10 ** Fuldført 1. skp 10 

11 ** Fuldført 2 skp (TS) 10 

12 **Fuldført grundforløb 10 

13 ** Fuldført 2 skp af HGP 10 

14 Fuldført EUD hovedforløb 10 

15 Fuldført kurset (ÅU, AMU, IV o.lign.) 10 

16 **Fuldført uddannelsen (meritforløb) 10 

17 Fuldført HHX/HTX 10 

18 Fuldført PB- eller EA-uddannelse 10 

19 Gennemført foregående trin af uddannelsen Ingen hændelse 

20 **Udmeldt (Uddannelsen afbrudt) 2 

21 **Udmeldt (Starter udd. på en anden skole) Ingen hændelse 

22 **Udmeldt (Starter anden udd. på skolen) 2 

23 **Udmeldt (Forts. forløbet på nyt udd.nr) Ingen hændelse 

24 ** Udmeldt (Udmeldt på EUD. Forts. på SPR) Ingen hændelse 

25 ** Udmeldt (Ophørt på SPR. Forts. på EUD) Ingen hændelse 

26 **Udmeldt (Udd. gn.ført, eksamen ej bestået) 2 

27 Udmeldt (Eleven afgået ved døden) 2 

28 **Udmeldt (Udmeldt på EUD, da læreforholdet ophør) 2 

29 Udmeldt (fortsætter uddannelsen på anden skole) Ingen hændelse 

30 Udmeldt efter at udlånet er afsluttet 2 

40 Orlov Ingen hændelse 

46 Skifter uddannelseskode pga. ny bekendtgørelse Ingen hændelse 

50 Fuldført grundforløb 10 

51 Uddannelsens faglige niveau for højt 2 

52 Uddannelsens faglige niveau for lavt 2 

53 Personlige forhold 2 

54 Eleven trives ikke i skolens miljø 2 

55 Fortrudt uddannelsesvalg 2 

56 Bortvist fra uddannelsen 2 

57 Ej bestået 2 

58 Læreforhold ophørt 2 

59 Ikke uddannelsesparat 2 

60 Sygdom 2 

61 Eleven er flyttet Ingen hændelse 

62 Eleven har fået uddannelsesaftale i grundforløbet Ingen hændelse 

65 Afslutter ikke grundforløb pga. adgangsbegrænsning Ingen hændelse 
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66 Afbrudt udvekslingsstuderende Ingen hændelse 

67 Afbrudt faglig mobilitet, del af nyt grundforløb Ingen hændelse 

70 Elev afbrud på Åben Ud-dannelse 2 
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Bilag 4  

Skrivelse fra uddannelsesstyrelsen om regler  
mv. 

 

   

SU.dk 
 
Med SU-reformen blev det vedtaget, at man højst kan få SU til fem ungdomsuddan-
nelser. Der vil snarest blive sendt udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen i høring. 
Bekendtgørelsen udmønter den ændring af SU-loven, der følger af reformen. Der vil 
herefter blive udarbejdet vejledning, som indeholder retningslinjer for, hvilke ung-
domsuddannelser der medregnes, hvornår kombinerede enkeltfagsforløb med både 
avu og hf/stx medregnes og hvornår skift mellem uddannelser betragtes som en ny 
ungdomsuddannelse. Vi har dog valgt allerede nu at informere om, hvordan det 
forventes, at retningslinjerne bliver. Der tages forbehold for ændringer som følge af 
bekendtgørelsesarbejdet. 
 

Nye regler for SU til ungdomsuddannelser fra 1. januar 2015 
Den 1. januar 2015 træder der nye regler i kraft, som betyder, at du højst kan få SU 
til fem ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser du er begyndt på (og har 
fået SU til) tæller med.  
 
Går du på en ungdomsuddannelser, du er startet på før den 1. januar 2015, kan du 
fortsat få SU til denne, uanset hvor mange ungdomsuddannelser med SU du tidlige-
re er begyndt på. Begynder du senere på en ny ungdomsuddannelse vil antallet af 
tidligere ungdomsuddannelser med SU indgå i opgørelsen af, om du har ret til SU til 
din nye ungdomsuddannelse. 
 
Undtagelse 
Får du et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, og du allerede har fået SU til 
fem ungdomsuddannelser, kan du få SU til den nye ungdomsuddannelse med ud-
dannelsespålæg. 
 
Hvilke uddannelser tæller som en ungdomsuddannelse 
Reglerne omfatter kun SU til ungdomsuddannelser og ikke undervisning på folke-
skoleniveau herunder AVU – og heller ikke ”supplering” af en ungdomsuddannelse. 
Her kan du se hvilke ungdomsuddannelser, der indgår (Link) 
 
Se status på dit antal af ungdomsuddannelser 
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Fra den 1. december 2014 kan du i minSU se de ungdomsuddannelser, vi har regi-
streret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddan-
nelser med SU”). 
 
Har du fået SU til ungdomsuddannelser før den 1. januar 2015, får vi dine uddannel-
sesoplysninger på to måder: 
 

 Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har afbrudt eller afsluttet før den 
1. juli 2010, beder vi dig selv oplyse første gang du søger SU til en ungdomsud-
dannelse i minSU 

 Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har været i gang den 1. juli 2010 
og senere, får vi automatisk fra uddannelsesstederne. 

 
Hvordan tælles ungdomsuddannelserne 
I udgangspunktet tæller det som en ny ungdomsuddannelse, når du begynder på en 
ny eller den samme ungdomsuddannelse efter at have været meldt ud. Udmeldel-
sen kan ske enten på eget eller skolens initiativ. 
 
Fortsætter du den samme uddannelse på et andet uddannelsessted, tæller det som 
én uddannelse. 
Dit uddannelsessted indberetter til SU-systemet, om du starter på en ny ungdoms-
uddannelse, eller om du fortsætter dit uddannelsesforløb, ligesom de giver os be-
sked, hvis du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpesystemet. 
 
Nedenfor kan du se eksempler på, hvornår noget er én eller flere ungdomsuddan-
nelser: 
 
Særligt for gymnasiale uddannelser 
I to situationer er skiftet på en gymnasial uddannelse en fortsættelse af den første 
uddannelse, og den tæller dermed kun som én ungdomsuddannelse: 
1. Du skifter mellem de gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX), efter du har 

gennemført grundforløbet på første halvår af 1.g, og inden du starter på andet 

halvår af 1.g., eller 

2. Du starter på 2.g på HTX eller STX, efter du har gennemført Pre-IB, og før du 

starter på IB 

Derudover tæller det kun som én uddannelse, hvis du har læst præ-IB og fortsætter 
på IB. 
 
Særligt for erhvervsuddannelser 

 Til og med 31. december 2014 tæller hvert skift mellem de forskellige indgange 

på en erhvervsuddannelse, som en ny uddannelse.  

Hvis du f.eks. i umiddelbart forlængelse af hinanden har skiftet inden for ind-

gangen ”Bygge og anlæg” fra murer til snedkeruddannelsen (og ikke har været 

udmeldt) – vil det kun tælle som én uddannelse. Hvis du har været udmeldt og 

efterfølgende begynder på snedkeruddannelsen eller forfra på murer vil det 

tælle som to uddannelser.  
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Hvis du skifter uddannelse fra indgangen f.eks. ”Bygge og anlæg” (snedkerud-

dannelsen) til indgangen ”Produktion og udvikling” (smedeuddannelsen) vil det 

være to uddannelser.  

 Fra 1. januar 2015 tæller også skift mellem retninger inden for den enkelte ind-
gang med som ny uddannelse. Det vil sige, hvis du skifter fra murer til snedker-
uddannelsen vil det tælle som to uddannelser. 

 Forsætter du på et hovedforløb med SU efter et afsluttet grundforløb, tæller 

det som én uddannelse. Hvis du herefter skifter til et andet SU-berettigende ho-

vedforløb tæller det som en ny ungdomsuddannelse. 

Særligt for enkeltfag 

 HF- eller STX-enkeltfag tæller som én uddannelse, indtil du har fået et eksa-

mensbevis for en fuld HF- eller STX-eksamen. Uddannelsen tælles fra første på-

begyndte HF- eller STX-enkeltfag. 

 

 

 
 
SU-net 
 

Med SU-reformen blev det vedtaget, at man højst kan få SU til fem ungdomsuddan-
nelser. Der vil snarest blive sendt udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen i høring. 
Bekendtgørelsen udmønter den ændring af SU-loven, der følger af reformen. Der vil 
herefter blive udarbejdet vejledning, som indeholder retningslinjer for, hvilke ung-
domsuddannelser der medregnes, hvornår kombinerede enkeltfagsforløb med både 
avu og hf/stx medregnes og hvornår skift mellem uddannelser betragtes som en ny 
ungdomsuddannelse. Vi har dog valgt allerede nu at informere om, hvordan det 
forventes, at retningslinjerne bliver. Der tages forbehold for ændringer som følge af 
bekendtgørelsesarbejdet. 
 
Nye regler for SU til ungdomsuddannelser fra 1. januar 2015 
Den 1. januar 2015 træder der nye regler i kraft, som betyder, at de studerende 
højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser den stude-
rende er begyndt på (og har fået SU til) tæller med.  
 
Er den studerende i gang med en ungdomsuddannelse, som han eller hun er startet 
på før den 1. januar 2015, kan den studerende fortsat få SU til denne, uanset hvor 
mange ungdomsuddannelser med SU han eller hun tidligere er begyndt på. Begynde 
den studerende senere på en ny ungdomsuddannelse vil antallet af tidligere ung-
domsuddannelser med SU indgå i opgørelsen af, om den studerende har ret til SU til 
den nye ungdomsuddannelse. 
 
Undtagelse 
Får den studerende et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, kan den stude-
rende godt få SU til den nye ungdomsuddannelse med uddannelsespålæg selvom 
 han eller hun allerede har fået SU til fem ungdomsuddannelser. 
 
Hvilke uddannelser tæller som en ungdomsuddannelse 
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Reglerne omfatter kun SU til ungdomsuddannelser og ikke undervisning på folke-
skoleniveau herunder AVU – og heller ikke ”supplering” af en ungdomsuddannelse.  
Her kan du se hvilke ungdomsuddannelser, der indgår (Link) 
 
Den studerende kan se status på sit antal af ungdomsuddannelser 
Fra den 1. december 2014 kan den studerende i minSU se de ungdomsuddannelser, 
vi har registreret, han eller hun har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og 
”Ungdomsuddannelser med SU”). 
 
Har den studerende fået SU til ungdomsuddannelser før den 1. januar 2015, får vi 
uddannelsesoplysninger på to måder: 
 

 Oplysninger om de ungdomsuddannelser den studerende har afbrudt eller af-
sluttet før den 1. juli 2010, beder vi den studerende selv oplyse første gang han 
eller hun søger SU til en ungdomsuddannelse i minSU 

 Oplysninger om de ungdomsuddannelser den studerende har været i gang den 
1. juli 2010 og senere, får vi indberettet af uddannelsesstederne. 

 
Hvordan tælles ungdomsuddannelserne 
I udgangspunktet tæller det som en ny ungdomsuddannelse, når den studerende 
begynder på en ny eller den samme ungdomsuddannelse efter at have været meldt 
ud uanset om udmeldelsen sker på uddannelsesstedets eller den studerendes initia-
tiv. 
 
Fortsætter den studerende den samme uddannelse på et andet uddannelsessted, 
tæller det som én uddannelse. 
Nedenfor kan du se eksempler på, hvornår noget er én eller flere ungdomsuddan-
nelser: 
 
Særligt for gymnasiale uddannelser 
I to situationer er skiftet på en gymnasial uddannelse en fortsættelse af den første 
uddannelse, og den tæller dermed kun som én ungdomsuddannelse: 
1. Den studerende skifter mellem de gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX), 

efter at have gennemført grundforløbet på første halvår af 1.g, og inden start på 

andet halvår af 1.g., eller 

2. Den studerende starter på 2.g på HTX eller STX, efter at have gennemført Pre-

IB, og før start på IB 

Derudover tæller det kun som én uddannelse, hvis den studerende har læst præ-IB 
og fortsætter på IB. 
 
Særligt for erhvervsuddannelser 

 Til og med 31. december 2014 tæller hvert skift mellem de forskellige indgange 

på en erhvervsuddannelse, som en ny uddannelse.  

Hvis en studerende f.eks. i umiddelbart forlængelse af hinanden har skiftet in-

den for indgangen ”Bygge og anlæg” fra murer til snedkeruddannelsen (og ikke 

har været udmeldt) – vil det kun tælle som én uddannelse.  

Hvis en studerende har været udmeldt og efterfølgende begynder på snedker-

uddannelsen eller forfra på murer vil det tælle som to uddannelser.  
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Hvis en studerende skifter uddannelse fra indgangen f.eks. ”Bygge og anlæg” 

(snedkeruddannelsen) til indgangen ”Produktion og udvikling” (smedeuddan-

nelsen) vil det være to uddannelser.  

 Fra 1. januar 2015 tæller også skift mellem retninger inden for den enkelte ind-
gang med som ny uddannelse. Det vil sige, hvis en studerende skifter fra murer 
til snedkeruddannelsen vil det tælle som to uddannelser. 

 Forsætter en studerende på et hovedforløb med SU efter et afsluttet grundfor-

løb, tæller det som én uddannelse. Hvis den studerende herefter skifter til et 

andet SU-berettigende hovedforløb tæller det som en ny ungdomsuddannelse. 

Særligt for enkeltfag 

 HF- eller STX-enkeltfag tæller som én uddannelse, indtil den studerende har fået 

et eksamensbevis for en fuld HF- eller STX-eksamen. Uddannelsen tælles fra før-

ste påbegyndte HF- eller STX-enkeltfag. 

Mere information 
Der vil senere komme vejledning om  behandling af  sagerne om SU til maksimalt 
fem ungdomsuddannelser. 
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Følgende er SU-berettigende ungdomsuddannelser 
 

 Uddannelsen til studentereksamen (stx) 

 Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) 

 Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) 

 Forsøgsuddannelsen 2-årig højre handelseksamen 

 Uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx) 

 Studenterkursus 

 International Baccalaureate (IB) 

 Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau 

 Erhvervsuddannelsernes grundforløb og 3 hovedforløb* 

 Studiekompetancegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse 
(eux) 

 Fodterapeutuddannelsen 

 Sergentuddannelsen 

 Skibsassistent 

 Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad) 

 Vildtforvalter (Kalø) 

 Ungdomsuddannelser i udlandet 
 
*en nærmere beskrivelse af hvornår det er henholdsvis en eller to uddannelser 
fremgår af vejledningen. 
 
 

 

  

 

  

 
 

 
 

 


