
 

Ansøgningsskema for tilbagebetaling af deltagergebyr for fagpakke 

 
Jeg afslutter min fagpakke (skriv  måned og årstal): _____________________ 
 
OBS! For at få pengene retur er det en betingelse at du har været tilmeldt en fagpakke. 
– sæt kryds ved den fagpakke du har bestået, og ønsker deltagerbetaling retur for. 

Sæt x Fagpakke 

 
 

Sygeplejerske 

 
 

Pædagog 

 
 

Ernæringsteknolog 

 
 

Fødevareteknolog 

 
 

Laborant 

 
 

Lærer 

 
 

Procesteknolog 

 
 

Socialrådgiver 

 
Du kan kun få tilbagebetaling for de fag, der står på dit eksamensbevis.  
Du kan ikke få tilbagebetaling i de fag, hvor du har været selvstuderende. 
 
Følgende SKAL vedlægges som dokumentation: 

 Hvis du har fået ekstra støtte af SU eller SVU til at betale deltagerbetalingerne, skal beløbet trækkes 
fra din samlede deltagerbetaling. Vedlæg kopi af støttemeddelelser. 

 

 
 

  
 

  

Dato  Navn  Kursistnummer 

 
 

Blanketten og bilag skal sendes til vucroskilde@vucroskilde.dk 
-skriv ”Tilbagebetaling” i emnelinjen. 

Tilbagebetalingen sker til din NemKonto. 

Blanketten skal være Hf og VUC Roskilde i hænde senest d. 30. juni 2020, 

hvis du vil være sikker på at få din deltagerbetaling tilbage inden sommerferien. 

 
 
Udfyldes af administrationen:   
 
 
Beløb: ____________ Godkendt af kontoret d.__________________     
 
 

 

 

mailto:vucroskilde@vucroskilde.dk


 

Sygeplejerske pakke 

Fag Niveau A, B, C Deltagerbetaling Ekstra støtte fra SU/SVU til 
deltagerbetaling (sæt x hvis ja) 

Dansk A kr.  

Engelsk B kr.  

Biologi C kr.  

Biologi B kr.  

Samfundsfag C kr.  

 
Pædagog pakke 

Fag Niveau A, B, C Deltagerbetaling Ekstra støtte fra SU/SVU til 
deltagerbetaling (sæt x hvis ja) 

Dansk A kr.  

Engelsk B kr.  

Samfundsfag C kr.  

Psykologi C kr.  

 
Ernæringsteknolog/Fødevareteknolog/Procesteknolog/Laborant pakke 

Fag Niveau A, B, C Deltagerbetaling Ekstra støtte fra SU/SVU til 
deltagerbetaling (sæt x hvis ja) 

Matematik C kr.  

Kemi C kr.  

Biologi C kr.  

 
Lærer pakke 

Fag Niveau A, B, C Deltagerbetaling Ekstra støtte fra SU/SVU til 
deltagerbetaling (sæt x hvis ja) 

Dansk A kr.  

Engelsk C kr.  

Biologi B kr.  

Historie B kr.  

Biologi C kr.  

Billedkunst C kr.  

 
Socialrådgiver pakke 

Fag Niveau A, B, C Deltagerbetaling Ekstra støtte fra SU/SVU til 
deltagerbetaling (sæt x hvis ja) 

Dansk A kr.  

Engelsk B kr.  

Samfundsfag B kr.  

Psykologi C kr.  

 


