
Udarbejdet med vejledning fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, SVU Afdelingen
Udarbejdet ud fra gældende lovgivning d. 26. marts 2020 - Se www.svu.dk for senere ændringer

Sådan søger du – online  –
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 
i forhold til Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU)
og Danskuddannelse til voksne udlændinge (DU) med bopæl i Danmark

Side 1

BEMÆRK: DU SKAL ANSØGE FØR KURSUSSTART !

• Du kan tidligst aflevere din ansøgning om SVU 13 uger før kurset begynder. 

• Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft. 

• Bemærk: Skolen og din arbejdsgiver har hver op til 10 dage til at behandle og underskrive din ansøgning.
Ønsker du SVU fra første kursusdag anbefaler vi, at du søger senest 3 uger før kursusstart. 

Du skal bruge:
q NemID
q CVR. nr. på din arbejdsplads (se evt. din lønseddel)
q Mailadresse på din leder
q Hvor mange timer om ugen skal du på kursus

Det tager ca. 10 minutter at udfylde ansøgningen

Udarbejdet ud fra gældende lovgivning d. 26. marts 2020 
Se www.svu.dk for senere ændringer 
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Udarbejdet med vejledning fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, SVU Afdelingen
Udarbejdet ud fra gældende lovgivning d. 26. marts 2020 - Se www.svu.dk for senere ændringer

Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Gå ind på www.svu.dk
2. Klik på ”Søg SVU”
3. Klik på Gå til ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Klik på                  

Side 3
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Kom godt i gang: Søg SVU online

Log på med NemID
1. Indtast ”Bruger-id”
2. Indtast ”Adgangskode”
3. Klik på 
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Kom godt i gang: Søg SVU online

Udfyld ansøgningen
1. Udfyld dine egne oplysninger
2. Klik på 
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Indtast stillingsbetegnelse
2. Vælg din status
3. Svar ”Nej” eller ”Ja”
4. Klik på 
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Side 6

Det er et krav for at man kan tildeles SVU-støtte at man har været beskæftiget i mindst 26 uger på den arbejdsplads man 
skal være væk fra i forbindelse med undervisningen.

Vær evt. opmærksom på, at de 26 uger er i forhold til den dato undervisningen starter.

Udfylder man eksempelvis skemaet 4 uger før undervisningen starter, kan man således godt krydse ”Ja” til 26 ugers 
beskæftigelseskravet, for en person der på nuværende tidspunkt kun har været beskæftiget i 23 uger.
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Vælg region
2. Vælg den skole der underviser
3. Klik på 
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Side 7

Udfyldes automatisk

Udfyldes automatisk
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Indtast oplysninger om din arbejdsgiver
2. Klik på 
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Side 8

Vær opmærksom på, hvem der godkender din ansøgning på arbejdspladsen
– så ansøgningen lander det rigtige sted (f.eks. Leder / HR / Økonomi).
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Vælg i rullemenuen den VUC din skole er tilknyttet
(Kan være forskellig fra den skole du har valgt – spørg skolen om hvilken VUC du skal vælge i SVU-ansøgningen)

2. Klik på 
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Svar på hvor mange år du har gået i skole – kun afsluttede forløb
2. Svar ”Ja” eller ”Nej” – Klik på 

- Hvis du svarer ”Nej”  à videre til side 13 i denne vejledning

Side 10
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Skolegang og erhvervsuddannelse
Skal udfyldes, men har ingen betydning for tildelingen af SVU, når det gælder 
Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) eller Danskuddannelse til voksne udlændinge  (DU)
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Hvis  ”Ja” til at du har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse
2. Udfyld punkt                             og klik på 

- Hvis ”Nej”  à videre til side 13 i denne vejledning

Side 11
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Skolegang og erhvervsuddannelse
Skal udfyldes, men har ingen betydning for tildelingen af SVU, når det gælder 
Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) eller Danskuddannelse til voksne udlændinge  (DU)
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Hvis  ”Ja” i punkt  
2. Udfyld punkt         og klik på

Side 12
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Skolegang og erhvervsuddannelse
Skal udfyldes, men har ingen betydning for tildelingen af SVU, når det gælder 
Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) eller Danskuddannelse til voksne udlændinge  (DU)
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Skriv i punkt 1 hvor mange timer du arbejder om ugen
2. Vælg ”Nej” eller ”Ja” i punkt 2
3. Skriv i punkt 3 hvor mange timer om ugen du er på kursus 
4. Klik på 

Side 13
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SVU-støtten gives for fraværet fra arbejdspladsen

Eksempel 1: En person arbejder 20 timer/uge, går til 6 lektioners ordblindeundervisning hver fredag og har fri de 4 timer 
han normalt ville arbejde om fredagen. Her kan der tildeles for 4 timer/uge. (Ud fra de 4 timers fravær)

Eksempel 2: En person arbejder fuldtid (37 timer) på fast nathold, går til 6 lektioners danskuddannelse hver fredag og får 
fri fra sit skiftehold natten mellem torsdag og fredag, svarende til 10 timers fravær. Her kan der tildeles for 6 timer/uge. 
(Ud fra de 6 undervisningstimer).

Eksempel 3: En person arbejder 6 timer om ugen, går til 15 lektioners FVU-undervisning, er fuldt fraværende fra sit 
arbejde og skriver 15 timers fravær på ansøgningen. Her kan der tildeles for 6 timer/uge. (Ud fra de 6 timers ”normale 
arbejdstid”).

OBS: Fraværet behøver ikke ligge 1 til 1 med undervisningen, men kan også være kompenserende fraværstimer på andre 
tidspunkter indenfor samme uge.
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Udarbejdet med vejledning fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, SVU Afdelingen
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Vælg ”Ja” eller ”Nej” i punkt 1
2. Klik på 

Side 14
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Modtager man anden offentlig støtte som man skal leve af, for eksempel folkepension, så kan man ikke samtidigt modtage 
SVU.

Personer som er i delvis beskæftigelse kan godt modtage SVU, hvis de har fravær fra de timer de arbejder. 
Dette gælder eksempelvis fleksjob ansatte, som kun arbejder et reduceret timetal og modtager tilskud fra kommunen, for 
de timer de ikke kan arbejde.

http://www.svu.dk/
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Vælg ”Ja” eller ”Nej” i punkt 1 og 2
2. Klik på 

Side 15
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SVU i forbindelse med tilskud fra Kompetencefond
Hvis du deltager i et kursus med støtte fra en kompetencefond, skal du være opmærksom på 
om SVU skal udbetales til dig eller din arbejdsgiver. Er du i tvivl kan du spørge din leder eller tillidsrepræsentant. 

3

Sådan udbetales SVU:

Modtager du løn udbetales SVU til din arbejdsgiver. 

Modtager du IKKE løn bliver SVU udbetalt til dig, efter indeholdelse af A-skat.
Bemærk at det er muligt at benytte hovedkort til SVU-udbetalinger samtidigt med at den almindelige arbejdsgiver også 
benytter hovedkortet.

På https://www.svu.dk/svu-sats/udbetalingskalender/ kan du se hvornår SVU udbetales. 

http://www.svu.dk/
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Udarbejdet ud fra gældende lovgivning d. 26. marts 2020 - Se www.svu.dk for senere ændringer

Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Klik på 

Side 16
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Sæt flueben og bekræft at oplysningerne er rigtige 
– og du har orienteret dig om reglerne !

2. Klik på 

Side 17
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Kom godt i gang: Søg SVU online

1. Klik på 

Side 18
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Kom godt i gang: Søg SVU online

Opsummering af din ansøgning
1. Hvis alle data er rigtige - Klik på 

Side 19
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Kom godt i gang: Søg SVU online

Underskriv med NemID
1. Siden skifter automatisk til NemID-siden, hvor du skal indtaste dit NemID.

Du er nu færdig med din ansøgning J og den sendes automatisk til skolen.

Side 20

1

Skolen og din arbejdsgiver har hver op til 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen.

Du får besked via e-boks, når skolen har udfyldt deres del. 

Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del syv dage efter, 
at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det .

Hvis uddannelsesstedet ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, 
får du en mail med besked om logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.

Herefter får din arbejdsgiver besked via i e-boks (Digital Post / virk.dk) 
med et link med et til link til godkendelse.

Hvis  din arbejdsgiver ikke har udfyldt sin del syv dage efter, 
at de har modtaget ansøgningen, får du en mail med besked om det,
samt din arbejdsgiver får også en mail med en påmindelse om, at de skal udfylde deres del inden 
tre dage 

Hvis arbejdsgiver ikke har udfyldt deres del af ansøgningen inden 10 dage, 
får du en mail med besked om at logge ind i ansøgningssystemet og sende ansøgningen igen.

Du får besked via e-Boks, når din arbejdsgiver har udfyldt sin del af ansøgningen.

Ansøgningen sendes automatisk videre til SVU-administratoren. 

Skifter automatisk
Til NemID-siden

Bemærk: Først når SVU-administratoren har 
modtaget den samlede ansøgning, anses den ansøgningen som afleveret.

http://www.svu.dk/

