Uddannelsessøgende uddannelseshjælp i sommerferien
Der er mange, der er i tvivl om, hvorvidt de kan modtage uddannelseshjælp i den sommerperiode, som ligger mellem to uddannelser.
Som udgangspunkt er du i den periode ikke berettiget til uddannelseshjælp.
Hvis du i juni afslutter en uddannelse og søger enten en elevplads, en praktikplads eller om
optagelse på en videregående uddannelse, kan du således ikke få uddannelseshjælp. Det
gælder også, selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Hvem kan ikke få uddannelseshjælp?

Hvem kan søge uddannelseshjælp?

Hvis du til sommer 2017 afslutter en ungdomsuddannelse fra

Hvis du til sommer 2017 afslutter en ungdomsuddannelse fra
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Folkeskolens afgangsklasse
Gymnasium
HF
Handelsskole
Erhvervsskole

Folkeskolens afgangsklasse
Gymnasium
HF
Handelsskole
Erhvervsskole

og hvis du

og hvis du
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Er optaget på en ungdomsuddannelse
Er optaget på en videregående uddannelse
Har søgt optagelse på en videregående uddannelse, men ikke har fået besked endnu
Søger læreplads/praktikplads
Har fået en læreplads/praktikplads, men ikke er
startet på den endnu
Er optaget på skolepraktik, som du kan påbegynde inden for kortere tid
Er i gang med en SU-berettiget uddannelse –
også selv om du ikke får SU

Så kan du ikke få uddannelseshjælp.

·
·
·

Ikke ønsker at søge en praktikplads
Ikke har søgt ind på en videregående uddannelse
Har afbrudt din uddannelse
Får afslag fra den uddannelse, du har søgt ind
på
Først kan starte på uddannelsen fra januar
2018

så vil du kunne ansøge om uddannelseshjælp.
Du vil blive henvist til aktivering inden for den
første uge.

Der kan endvidere være særlige tilfælde, hvor man som studerende kan få hjælp til enkeltudgifter, hvis der er problemer med at få et lån eller få henstand med udgifterne.
OBS! Får du afslag fra den uddannelse, du har søgt ind på, skal du, hvis du har til hensigt at
søge uddannelseshjælp, med det samme kontakte Jobcentret. Du kan ikke få uddannelseshjælp med tilbagevirkende kraft.

