
ÆRØ KOMMUNE

Ansøgning om uddannelsesstøtte
 

Spørgsmål
1. Ansøgerens fulde navn
              Folkeregisteradresse
              Cpr.nr.
              E-mail
              Tlf.

Besvarelse
1.____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________

2. Forsørgers navn
              Folkeregisteradresse
              Cpr.nr.
              E-mail
              Tlf. 

2.____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________

3. Hvilket år er folkeskoleundervisningen
    afsluttet

3.
   ____________________________________

4. Til hvilken ungdomsuddannelse søges 
    støtte

4.
   ____________________________________

5. Hvor foregår uddannelsen 5.____________________________________

6. Hvornår er uddannelsen påbegyndt eller
    hvornår regnes den påbegyndt (dato)

6.
   ____________________________________

7. Hvornår forventes uddannelsen afsluttet
    (mdr. og år)

7.
   ____________________________________

8. Har ansøgeren ophold på et af erhvervs-
    skolernes skolehjem eller på en af statens 
    kostskoleafdelinger 

    I bekræftende fald hvilken

    Hvor meget betales i opholdsafgift pr. år

8.

   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________

9. Har ansøgeren lejet værelse eller lejlighed
    Hvor meget er udgiften pr. mdr.
    (Vedlæg kopi af lejekontrakt)

9.____________________________________
   ____________________________________



10. Modtager du løn i uddannelses-
      tiden, der er løn for arbejde udført
      som led i uddannelsen.

10.

   ____________________________________

11. Modtager eller forventer du SU fra 
      SU-Styrelsen. 
 
      I bekræftende fald, hvor meget pr. mdr.

      Fra hvilken dato har du modtaget
      eller forventer du at modtage SU.
     (Vedlæg kopi af din SU-støttemeddelelse).          

11.
   ____________________________________
   
   ____________________________________

   ____________________________________

Dato:___________________________

_______________________________       ___________________________________________
Ansøgers underskrift                                Forsørgers underskrift for ansøger under 18 år

______________________________________________________________________________
_________

Det attesteres, at oplysningerne under punkterne 4. 5, 6, 7, 8, 10 og 11 er rigtige.

__________________________________________
.Undervisningsstedets stempel, dato og underskrift

_____________________________________________________________________________

Ansøgningen indsendes til Ærø Kommune, Rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing.
Ansøgeren skal meddele kommunen enhver ændring, der skønnes at have betydning for udbetalingen af 
uddannelsesstøtten, f.eks. afbrydelse af eller ændring af uddannelsen, bopælsændring (for såvel forældre som ansøger) 
eller andet.

Ansøgeren er forpligtet til at søge statens uddannelsesstøtte (SU).

Ansøgeren skal underrette Ærø Kommune om bevilget SU ved at fremsende kopi af støttemeddelelsen fra SU 
straks, når denne er modtaget.

Ø-støtten indsættes på ansøgerens NemKonto.

Kommunen kan indhente oplysninger fra e-Indkomstregistret uden dit samtykke.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private 
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er 
arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.



REGLER FOR UDDANNELSESSTØTTE
1. Berettiget til støtte er unge, som efter afslutning af folkeskolen nødsages til at fraflytte Ærø for at 

fortsætte deres uddannelse.

2. Retten til støtte bortfalder, såfremt den fortsatte uddannelse ikke er påbegyndt senest 2 år efter 
afslutningen af folkeskolens 9. eller 10. klasse.

3. Støtten udbetales, så længe den pågældende er i gang med en af støtteordningens 
uddannelser, jævnfør nedenfor, dog maksimalt en periode af 3 år, og længst indtil det fyldte 22 
år.

4. Det er en forudsætning for støtte, at den unges forsørger(e) bor på Ærø i støtteperioden.

5. Uddannelser, der berettiger til støtte, er kun ungdomsuddannelser, jævnfør undervisnings-mini-
steriets seneste bekendtgørelse om uddannelsesstøtte samt uddannelse på tilsvarende niveau 
på landbrugsskoler, husholdningsskoler, højskoler og efterskoler, der enten er direkte er-
hvervskompetencegivende eller forudsætning for videregående uddannelse.

6. Det er normalt en betingelse for støtte, at uddannelsen søges på et uddannelsessted inden for 
regionen. Hvor særlige hensyn taler derfor, kan støtte dog gives til ophold på et uddan-
nelsessted uden for regionen.

7. Det er en forudsætning for støtte, at den unge ikke modtager løn som led i uddannelsen i 
uddannelsestiden.

8. Til alle unge, der er omfattet at støtteordningen, udbetales et grundtilskud til dækning af udgifter 
ved opretholdelse af kontakt med hjemmet i uddannelsesperioden.

9. Herudover ydes der til unge under 20 år et opholdstilskud til nedsættelse af de øvrige 
merudgifter ved uddannelsen, der skyldes fraflytning fra Ærø.

Til elever på statens kostskoler og kostafdelingen ved Nyborg Gymnasium samt andre skole-
hjem ydes der ud over grundtilskuddet et tilskud svarende til forskellen mellem den faktiske op-
holdsbetaling og den skønnede udgift ved at have eleven boende hjemme.

Det samme gælder for Oure Idrætsgymnasium (dobbeltværelse), hvor den faktiske opholds-
betaling er incl. betaling til den gymnasielle undervisningsdel, men ikke til sportslinjen.

Modtager eleven SU, modregnes differencen mellem SU som udeboende og hjemmeboende.

Støtte efter ovenstående bestemmelser udbetales af kommunen til den enkelte unge pr. 15/8, 
15/11, 15/2 og 15/5. Beløbet indsættes på ansøgerens NemKonto.

Der skal søges om ø-støtte til hvert skoleår.

For unge over 18 år skal ø-støtten medtages på forskudsopgørelsen i rubrik 19 som skattepligtig 
B-indkomst. 
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