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Statens Uddannelsesstøtte for videregående uddannel ser 
 
Statens Uddannelsesstøtte (SU) er det vigtigste element i studerendes levevilkår. Den er 
central for at sikre alle, der har viljen og evnerne en mulighed for at fordybe sig i og 
gennemføre deres drømmestudie. Formålet med SU’en må være at sikre bedst mulige 
levevilkår for studerende, understøtte studierne og skabe uddannelsesmuligheder for alle 
studerende uanset baggrund. 
 
Det skal være attraktivt at studere, hvis flere unge skal tage en videregående uddannelse i de 
kommende år. Der skal derfor gøres en indsats for at tiltrække studerende uanset baggrund. 
Også selv om de ikke bliver støttet af forældrene. Hvis fremtiden afhænger af veluddannet 
arbejdskraft, er det centralt at det ikke er økonomien, der holder unge tilbage fra at tage en 
uddannelse. 
 
Studerende på videregående uddannelser er voksne selvstændige mennesker, der ikke kan 
forvente økonomisk hjælp fra familien. Dermed er størrelsen på forældrenes indkomst helt 
uvedkommende.   
 
Studerende på SU er pressede på økonomien. Når vores mest basale forbrug til husleje, mad, 
bøger, transport mm., stiger hurtigere end SU’en, opstår der et stigende pres. For de fleste er 
det helt nødvendigt at kunne supplere med lån, opsparing eller erhvervsindkomst. Det betyder 
at mange studerende har stramme budgetter, der sprænges af en større uforudset udgift, som 
fx en tandlægeregning eller computer der bryder sammen, og at økonomien fylder meget i 
studerendes dagligdag.  
 
Mindre SU kan muligvis skabe hurtigere studerende, men det vil samtidig reducere antallet af 
unge der få en videregående uddannelse. De nyeste tal fra OECD (2007) viser, at Danmark 
ligger i top 5 over de lande, hvor flest får en videregående uddannelse. Ved at reducere i 
SU’en vil Danmark som helhed få færre unge med videregående uddannelse.   
 
SU’en skal ikke bruges til at presse studerende gennem uddannelsessystemet. Den er hverken 
en straf eller en belønning, men derimod en understøttelse til at komme igennem studierne. 
SU’en er de studerendes vigtigste indtægtskilde, og det er ikke rimeligt, når politikere 
behandler SU’en som cafépenge. DSF skal påvirke den offentlige debat om de studerendes 
økonomi, så det bliver klart at SU’en er helt nødvendig for at få mange igennem 
uddannelsessystemet og skabe offentlig forståelse om dette.  
 
Rabatter, tilskud, mm. fra bl.a. staten er positive tiltag, men må ikke erstatte (dele af) SU’en. 
For det første kommer de sjældent alle til gode og for det andet mener vi ikke, at det er staten 
der skal bestemme hvad studerende skal købe, og hvor de skal bo. Vi hilser derfor disse 
ordninger velkommen som et supplement. 
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Konkret vil DSF arbejde for: 

 
Det skal fortsat være muligt at modtage SU i den normerede studietid plus et år, og SU’en skal 
fortsat reguleres med lønudviklingen.  
 
Ændringer af SU’en skal finansieres ved at udvide SU-rammen, således at forbedringer for 
enkeltgrupper ikke sker på bekostning af andre enkeltgrupper eller den samlede 
studentermasse. 
 
DSF mener, at fribeløbets nuværende størrelse er passende, idet det svarer til 15 timers 
arbejde om ugen.  
 
Bachelorhegnet skal ophæves på SU-området, så studerende ikke kommer i klemme, når de 
tager deres moduler på bachelor og kandidatdelen i ”forkert” rækkefølge. 
 
Studerende, der er SU-berettigede, skal fortsat have adgang til transportrabat, forsøgertillæg 
og forsøgerlån 
Internationale studerende skal have samme mulighed for transportrabat som danske SU-
berretigede.  
 
Studerende, der betaler SU-klip tilbage, skal have mulighed for at få klippene udbetalt senere i 
uddannelsen, såfremt de er løbet tør for klip.  
 
Studerende som er løbet tør for SU, skal have en dispensationsmulighed for ekstra klip. 
 
Kriterierne for at opnå hhv. handicaptillæg og SocialPædagogisk Støtte (SPS) skal være 
gennemsigtige og objektive. Derudover skal sagsforløbet effektiviseres, så studerende ikke 
skal vente til langt ind i semestret før støtten opnås.  
 

 

Lån 

 
DSF mener, at det nuværende lånesystem skal bevares, men ser muligheder for forbedringer.  
Studerende kan opleve uventede og store udgifter undervejs i studieforløbet. For at dette ikke 
skal vælte den daglige økonomi, skal den studerende have mulighed for at tage et større 
engangslån. Dette lån udgøres af et halvt års SU-lån, der udbetales på en gang.  
Der skal oprettes en gældsrådgivning til studerende med lån. Der skal tilbydes rådgivning ved 
optagelse af lånet. Det skal både foregå ved tilbud om en samtale og ”Min SU” skal lave 
automatiske elektroniske beregninger på fremskrivninger af lånet, når det søges. Når den 
studerende har lån skal der hvert år komme et brev med en opgørelse over lånet, modeller for 
hvor lang tid det kan tage at betale tilbage til forskellige rater samt et tilbud om en samtale 
med rådgivning. 
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Studerende med børn 

DSF vil gøre op med forskelsbehandlingen af mødre og fædre på SU. Vi foreslår følgende 
model: Ved fødsel tildeles 24 fødselsklip, fødselsklippene kan bruges af den/de forældre der 
bor sammen med barnet, 6 klip er bundet til moderen og hvis faderen er under uddannelse er 
6 klip bundet til ham, ellers overgår de til moderen, 12 klip deles mellem fader og moder. Er 
faderen under uddannelse og moderen ikke, får faderen alle fødselsklip, dog selvfølgelig kun 
hvis han bor sammen med barnet, men det skal ikke være afhængigt af om han også bor 
sammen med moderen. 

75 % af studerende med børn har ikke ret til forsørgertillæg, da de er hængt op på den anden 
forælders indkomst. Det vil DSF gøre op med. Alle forældre skal have ret forsørgertillæg 
uanset om deres partner er SU-berettiget eller ej.  . Studerende med børn hvor kun den ene er 
SU modtager skal stadig have mulighed for at søge friplads ordning i vuggestuer og 
børnehave.   
 
Som det er nu, er det kun forældre på SU, der deler folkeregisteradresse med barnet, der kan 
modtage forsørgertillæg. Det betyder reelt, at mange enlige fædre ikke modtager nogen form 
for støtte. Derfor vil DSF arbejde for, at studerende med delt forældremyndighed begge får 
forsøgertillæg 

Tildelte fødselsklip bortfalder ikke ved uddannelsesskift, således beholdes overskydende klip 
automatisk mellem fx bachelor og kandidat. 

Der skal tildeles et tillæg pr. 2. og 3. barn, således at ældre og mere etablerede ikke fravælger 
at tage en uddannelse eller at videreuddanne sig. 
 


