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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
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Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 24. marts 2020 har udvalget efter ønske fra MF Mai Villadsen (EL) stillet 

mig følgende spørgsmål: 

L 144 - spørgsmål 3 (UFU) 

 

Vi ministeren oplyse, om regeringen har til hensigt at kompensere de studerende 

med SU-klip svarende til en eventuel forsinkelse, såfremt en studerende bliver for-

sinket på sin uddannelse som følge af regeringens tiltag mod COVID-19, eksem-

pelvis fordi det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt? 

Svar 

 

Det er udgangspunktet, at de studerende er studieaktive hjemmefra i det omfang, 

det er muligt. SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret. 

 

Det følger af SU-reglerne, at en studerende, der er blevet forsinket i en videregå-

ende uddannelse grundet sygdom eller andre særlige forhold, kan søge om tillæg 

af SU-klip. Hvis en studerende på en videregående uddannelse bliver forsinket i sin 

uddannelse som følge af covid-19-situationen, kan vedkommende derfor søge om 

tillæg af SU-klip efter de gældende regler. En forsinkelse vil konkret indebære, at 

den faktiske uddannelsesperiode bliver forlænget og dermed overstiger uddannel-

sens normerede studietid. 

 

Det vil altid være en konkret vurdering, om den enkelte SU-ansøger kan godtgøre, 

at der er årsagssammenhæng mellem covid-19-situationen og forsinkelsen. En stu-

derende, der kan godtgøre denne årsagssammenhæng, vil som udgangspunkt 

kunne få tillægsklip. Det kan f.eks. godtgøres gennem dokumentation for, at en af-

lyst eksamen medfører, at den studerendes samlede uddannelsestid forlænges. 

 

Det er den studerendes uddannelsesinstitution, der skal træffe afgørelse om tillæg 

af SU-klip. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil vejlede uddannelses-

institutionerne i forhold til vurderingen af den dokumentation, som den studerende 

skal vedlægge ansøgningen. I vejledningen er der fokus på, at der skal være plads 

til fleksibilitet for de studerende ift. kravene om dokumentaion. Der ligger information 

om, hvordan de studerende skal forholde sig til kravene om studieaktivitet og for-

sinkelse, på su.dk.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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