
Søg om

UDDANNELSESHJÆLP

TIL 

STU



Sådan gør du

Når du fylder 18 år, kan du søge 
om uddannelseshjælp, mens du er 
i STU.

Når du er godkendt til uddannelseshjælpen får du en fast 
socialrådgiver hos UngeVejen. 

Er du i tvivl om noget, kan du ringe til 
kommunen på 5620 3000 eller Helle på 5620 2754

Du skal bestille tid online til et møde med en 
sags-behandler her:
reservation.frontdesksuite.com/faxe/ungevejen

Du skal komme hen til Ungevejen til mødet:
UngeVejen, Søndergade 12 i Haslev.

Her snakker vi om, hvad du 
har ret til og pligt til når du 
får uddannelseshjælp på STU.

Du må godt have din mor og far eller en 
anden person med til mødet.

http://reservation.frontdesksuite.com/faxe/ungevejen 


Efter mødet skal du sende mange papirer til os:

• Din afgørelse om bevilling af STU 

• Nye kontoudtog fra alle dine bankkonti tre 
måneder tilbage  

• Bevis for din formue. Formue er, hvor mange penge  
du har i banken, i bankboks, i spare-grisen eller andre 
steder. Det er også formue, hvis du ejer (eller er med-
ejer af) et hus, et sommerhus, en bil eller en båd, eller 
har en ejer- eller andelsbolig, aktier, obligationer mm.  

• Husk at din børneopsparing også er formue. Den skal 
du også vise os på et kontoudtog. Hvis din børneop-
sparing er bundet, skal du bevise, hvor længe 

• Bevis for udgifter. Det vil sige husleje, egen-betaling og 
andre udgifter, du selv betaler - for eksempel el, vand, 
varme, forsikringer, telefon og den slags 

• Bevis for diagnoser

Når vi har holdt mødet, skal du sende en masse papirer 
til os digitalt - altså på en sikker e-mail. 
Vi skal nok hjælpe dig med at gøre det rigtigt. 
Der er mange papirer, men de er vigtige for at vi kan 
afgøre, om du har ret til uddannelseshjælp.

Du skal sende de her papirer digitalt




