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Høringssvar: Udkast til ny SU bekendtgørelsen

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til ny 
SU bekendtgørelsen. Vi har følgende bemærkninger:

Kapitel 8:
De 9 tillægsklip der tildeles ved fødsel kan give udfordringer i forbindelse med de 
uddannelsesretlige regler om tilrettelæggelse af uddannelser. De fleste 
uddannelser i Danmark, herunder professionsbacheloruddannelserne har 
rammesatte studieforløb, der varer ca. 6 måneder (et semester). Den studerende 
har derfor ikke mulighed for med 9 måneders barsel at komme tilbage til et 
studieforløb/kurser/moduler/fag, der vil passe til det rammesatte studieforløb.

Den studerende vil enten skulle holde kortere barsel for at falde ind på et sted i 
uddannelsen, hvor der kan tilbydes undervisning eller vente yderligere tre 
måneder, før der kan tilbydes den studerende et fortsat studieforløb. I 
førstnævnte tilfælde kræver det, at der er både sommer- og vinterstart på 
uddannelsen. I det andet tilfælde vil den studerende have mulighed for enten at 
tage en orlov uden SU eller bruge det almindelige SU- stipendium. Hvis der 
bruges det almindelige SU-Stipendium kan det få indflydelse på Den 
Studiefremdriftsbetingede Aktivitetskontrol eller mangel på SU-Stipendium sidst 
i uddannelsen, hvis den studerende alene har SU-Stipendium til den normerede 
studietid. 

§30-31.
Det fremstår uklart om enlige forsørgere indledningsvist tildeles 9 klip, og 
herefter, når der er overblik over forsørgertillæg fra Udbetaling Danmark, skal 
kontakte institutionen igen for at modtage de sidste 3 klip eller om alle 12 klip 
tildeles fra start. Udbetaling Danmarks forsørgertillæg er kvartalsbestemt, så der 
kan gå tid, før det på plads.

Det fremstår ligeledes uklart, hvordan det håndteres, hvis den studerende 
undervejs overgår fra at være enlig forsøger til ikke at være enlig forsøger, 

§ 33, stk. 2 
Ifølge udkastet kan ekstra uddannelsesstøtte efter lovens § 14 alene udbetales i 18 
måneder efter fødslen/adoptionen har fundet sted. Det er en stramning i forhold 
til de gældende regler hvorefter en forælder selv bestemmer på hvilket tidspunkt 
i uddannelsen de ekstra klip skal udbetales.
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Dette vil betyde, at den forælder, der tager 2. del af barslen, skal gøre det i direkte 
forbindelse med 1. del af barslen. Hvis ikke, når den studerende ikke at få brugt 
sine fødselsklip inden, de 18 måneder er gået.
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