
Sådan søger du om Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Du er blevet optaget på en Videregående Uddannelse på Erhvervsakademi SydVest og kan derfor søge om 
SU til denne uddannelse. 

SU søges digitalt via internettet og ved hjælp af dit NemID. 

På www.su.dk kan du 

- få vejledning om reglerne 
- se, hvad du skal gøre i forskellige situationer 
- se dine egne SU-oplysninger 
- søge om SU, godkende låneplan, ændre og rette 

Du kan tidligst søge om SU, når du har modtaget dit optagelsesbrev og 1 måned før opstart (i januar 2019) 

samt når du aktivt har accepteret tilbuddet om en studieplads. 

 

På www.borger.dk kan du orientere dig om SU-gæld mm. 

Erhvervsakademi SydVest opretter dig i det administrative system, så du kan vælge dette 
uddannelsessted, når du skal søge om SU’en.  

http://www.su.dk/
http://www.borger.dk/


Du skal aktivt vælge den præcise uddannelse, som du skal starte på. Det er kun muligt at vælge 
uddannelsen, når du aktivt har accepteret din studieplads via linket i dit optagelsesbrev.  

Hvis ikke du kan vælge uddannelsen, skal du vente nogle dage med at søge, så systemet når at 
oprette dig korrekt, inden du søger. 

 

Såfremt du søger om SU-lån, skal du huske efterfølgende at godkende din låneplan i systemet. 

Din SU går automatisk ind på din NemKonto, som du selv skal sørge for at have oprettet i et 
pengeinstitut. Hvis ikke du har fået registreret en NemKonto, kan du ikke få din SU udbetalt. 

Rabat til transport søges i selvbetjeningssystemet www.ungdomskort.dk  

Alle meddelelser fra Statens Uddannelsesstøtte bliver sendt til din e-boks (www.e-boks.dk). Husk 
at få en sådan oprettet, hvis ikke du har én allerede. 

Du skal altid kontakte dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til din SU. Åbningstiderne i 
Esbjerg er: Mandage 09.45-11.00, tirsdage 12.00-14.00 og torsdage 12.00-14.00 – mail 
su@easv.dk – tlf. 41775790. 

Husk at med den nye fremdriftsreform, må du ikke være mere end 6 måneder forsinket på din 
uddannelse for at kunne modtage SU. Du kan ikke fravælge at deltage i eksamen, medmindre du 
er er syg eller ved dødsfald eller lignende.  Går du ikke til den ordinære eksamen, bruger du et 
eksamensforsøg. 

Lotte Steffensen (tlf. 41775791/lst@easv.dk) er SU-vejleder for alle uddannelser i Sønderborg 

http://www.ungdomskort.dk/
mailto:su@easv.dk
mailto:lst@easv.dk


Kasper Carøe Hollister (tlf. 41775790/su@easv.dk) er SU-vejleder for Bygningskonstruktør, Byggetekniker, 
Byggekoordinator og Markedsføringsøkonom i Esbjerg. 

Charlotte Tosti (tlf. 41775790/su@easv.dk) er SU-vejleder for uddannelserne Multimediedesigner, Serviceøkonom, 
Datamatiker, samt Professionsbacheloruddannelserne International handel og markedsføring, Webudvikling og 
Softwareudvikling i Esbjerg. 

Lærke Herter (tlf. 41775790/su@easv.dk) er SU-vejleder for uddannelserne Finansøkonom, Produktionsteknolog, 
Installatør, Driftsteknolog samt Professionsbacheloruddannelsen Teknisk Manager Offshore i Esbjerg. 

mailto:41775790/su@easv.dk
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