
	  

	  
	  
Kære	  nye	  SU´er.	  
	  
Hvis	  du	  er	  fyldt	  eller	  fylder	  18	  år	  i	  oktober,	  november	  eller	  december	  2013,	  kan	  du	  få	  SU	  fra	  
januar	  2014.	  Du	  kan	  søge	  på	  su.dk	  og	  vælge	  minSU	  fra	  2.	  december	  2013.	  Hvis	  du	  vil	  have	  
pengene	  d.	  30/12	  (sidste	  bankdag	  i	  måneden	  før),	  skal	  du	  huske	  at	  søge	  i	  god	  tid.	  
	  
Hvad	  skal	  du	  bruge:	  
	  
1)	  Nem-‐ID.	  Hvis	  du	  ikke	  allerede	  har	  det,	  kan	  du	  få	  det	  på:	  Nemid.nu.	  Du	  skal	  have	  pas	  parat.	  
	  
2)	  Nemkonto.	  Hvis	  du	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  du	  har	  en	  Nemkonto,	  skal	  du	  gå	  ned	  i	  din	  bank	  og	  
forhører	  dig.	  Den	  konto,	  du	  ønsker	  at	  modtage	  din	  SU	  på,	  skal	  være	  registreret	  som	  din	  
NemKonto.	  
	  
3)	  E-‐boks.	  Alle	  har	  en	  e-‐boks,	  men	  du	  skal	  huske	  at	  aktivere	  den.	  Dette	  gøres	  med	  Nem-‐ID	  på	  e-‐
boks.dk.	  I	  din	  e-‐boks	  kommer	  alle	  breve	  fra	  det	  offentlige,	  inklusiv	  breve	  vedrørende	  din	  SU.	  Du	  
kan,	  når	  du	  aktiverer	  din	  e-‐boks,	  få	  den	  til	  at	  sende	  dig	  en	  e-‐mail,	  når	  er	  ny	  post	  til	  dig	  I	  din	  e-‐
boks.	  
	  
Hvis	  du	  er	  udenlandske	  statsborgere,	  skal	  du	  huske	  at	  udfylde	  et	  særligt	  skema	  for	  
udenlandske	  statsborgere.	  Du	  får	  adgang	  til	  skemaet	  “Udenlandsk	  statsborger”	  ved	  at	  klikke	  på	  
linket	  på	  den	  kvitteringsside,	  du	  får,	  når	  du	  har	  søgt	  SU	  I	  minSU.	  Du	  skal	  printe	  og	  udfylde	  
skemaet	  og	  aflevere	  dette	  på	  kontor	  2.	  Husk	  at	  vedlægge	  den	  nødvendige	  dokumentation	  (dette	  
fremgår	  af	  skemaet).	  
	  
Hvis	  du	  søger	  udeboende	  SU	  og	  er	  under	  20,	  SKAL	  DU	  HAVE	  EN	  GODKENDELSE	  AF	  DIN	  
STUDIEVEJLEDER!!!	  Der	  gælder	  helt	  særlige	  regler,	  og	  der	  er	  helt	  specifikke	  krav,	  der	  skal	  
opfyldes,	  så	  længe	  du	  er	  under	  20	  år	  (og	  dermed	  økonomisk	  afhængige	  af	  dine	  forældre).	  Før	  du	  
har	  en	  godkendelse,	  kan	  din	  SU	  ikke	  blive	  godkendt.	  
	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål,	  er	  du	  velkomne	  til	  at	  komme	  ned	  på	  kontor	  2,	  her	  på	  Rysensteen	  
Gymnasium	  eller	  sende	  en	  besked	  på	  Lectio.	  	  
	  
Venlig	  hilsen	  	  
	  
Trine	  Andersson	  
SU-‐medarbejder	  
Rysensteen	  Gymnasium	  
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