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• Systematik 

• 0200 – 0300 (handelsskoler) 

• 0300 – 0400 (tekniske skoler) 

• 5000 (erhvervsakademier) 

 

• Erhvervsskolerne har deres egne institutionskoder og en erhvervsakademikode hvis de har 
indgået en samarbejdsaftale med et erhvervsakademi om SU-administrationen. 

 

• Erhvervsakademierne har afhængig af om de har tilrettelagt administrationen efter ”classic-”, 
”light-” eller ”ultra light-modellen” et antal institutionskoder typisk svarende til de 
erhvervsskoler, som de samarbejder med. 

 

• Ved overgang til ”classic”-modellen må erhvervsakademierne overveje den fremtidige SU-
administration mht. antallet af institutionskoder. Styrelsen kan være behjælpelig ved 
overflytning af støttemodtagere med mere. 
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skærm’  Ansøgning om SU 
• Optagelse på uddannelse og 1 måned før man skal have støtte fra 

 

• Selvbetjeningssystemet minSU på www.SU.dk 
• Logge på med NemID (DanID) 

• Man skal have en NemKonto og en e-Boks 

 

• Søge via indskrivning eller navn på uddannelsessted  
• Det tager normalt 2-4 uger at behandle en ansøgning (dog længere tid ved ligestillet med danske 

statsborgere)  

• Trækker oplysninger i CPR, BYS og SKAT 
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Manuel indberetning i 
US2000 
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skærm’  EASY-A og US2000 
• Vigtigt med korrekt indberetning af uddannelsesdata til US2000 

 

• Visse forhold skal manuelt indsættes i US2000 
• Lønnet praktikperioder 

• Dobbeltklip før første praktikperiode 

• Fødselsklip 

• Orlov 

• Individuel normeret studietid (færre klip) 

• Tillæg af klip pga. rådsarbejde, sygdom mv. 
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Indskrivnings- og 
studieaktivitetskontrol 

 

• Stamdatafil hver måned fra styrelsen 

 

• Indskrivningskontrol 
• Mulighed for løbende kontrol 

• 2 årlige bekræftelser til styrelsen  (i skærmbillede i US2000) 

 (1. april og 1. oktober) 

 

• Studieaktivitetskontrol 
• Klipstyret aktivitetskontrol (kontrol hver måned) 

• Regler og praksis som hidtil 
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Aktivitetskontrol - 
målepunkter 
Klip nr.   ECTS-point 

18                                  30 

24                                  60 

30                                  90  

36                                  120 

42                                  150 

48                                  180 

54                                  210 
 



Tilføj hjælpelinier: 

1. Højreklik  et sted i 

det grå område 

rundt om dette dias 

2. Vælg ’Gitter og 

Hjælpelinier...’ 

3. Tilvælg ’Vis 

hjælpelinier på 

skærm’  

Studieaktivitetskontrol - 
metode 
• Månedlig kontrol – men kun studerende der i måneden når en kontrolpunkt 

(klip nr. 18, 24, 30 etc.) (kontrollen af studieaktiviteten skal bekræftes i et 
skærmbillede i US2000 to gange årligt)  

 

• Husk, stadig krav om kontrol af; 
• at den studerende er startet på uddannelsen 

• at den studerende fortsat er i gang  

(7 måneders regel) 

 

• Praksis som hidtil (skøn og eventuel partshøring) 

 

• Indberetning af studieinaktivitet enten via filtransaktion eller som hidtil i ”Stop 
støtte” i US2000 
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US2000 skærmbillede 


