
Fra       skal du bruge din       hvis du vil have       



Fra den 1. juli foregår alt, der har med din SU at gøre på 

su.dk. Så nu behøver du ikke fedte rundt med papirer og 

frimærker, når du vil søge SU. Du kan logge på døgnet 

rundt og altid få overblik over din SU. 

1. juli 
Fra den 1. juli 2009 skal du søge 
SU i minSU på su.dk. Du kan søge 

SU, når du er optaget på en uddannelse – 
dog tidligst tre måneder før studiestart. Du 
kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18. 

Din sikkerhed
For at vi kan sikre dine personlige 
oplysninger, skal du logge dig på 

med en digital signatur eller en pinkode.  
Vi anbefaler den digitale signatur. Få en  
signatur eller pinkode i god tid – begge  
sendes med posten. Du kan bestille både 
digital signatur og pinkode via su.dk.

Brug computeren
Den digitale signatur installerer  
du på din egen computer. Hvis  

du ikke har din egen computer, så få en  
pinkode. Pinkoden kan du logge dig på med 
alle steder, hvor du har adgang til nettet.

Klar til log on
Inden du logger dig på minSU  
for at søge SU, skal du have  

en NemKonto. Det er også smart at have 
optagelsesbrevet fra dit uddannelsessted 
ved hånden. Brevet indeholder nemlig  
nogle oplysninger, som du skal bruge,  
når du søger. 

Få hjælp
På su.dk kan du læse alt om SU 
og finde svar på det meste, hvis 

du bliver i tvivl om, hvordan du udfylder din 
ansøgning. Du kan også altid spørge SU-
medarbejderen på dit uddannelsessted.

Hurtigere penge
Når du bruger minSU, kan du  
forvente at få pengene hurtigt.  

Får vi alle dine oplysninger, tager det  
cirka 14 dage. 

SU med til udlandet
Hvis du skal have SU med til 
udlandet, så få din digitale signatur 

eller pinkode, inden du rejser. Bestiller du den 
digitale signatur fra udlandet, skal du nemlig 
hente den personligt på ambassaden og 
betale et gebyr. Pinkoden kan kun sendes  
til dig, hvis din udlandsadresse er registreret  
i folkeregisteret.


