
 
 

Ø-støtte er en tilskudsordning for unge, der må bosætte sig udenfor Anholt i forbindelse med en 

ungdomsuddannelse, støtten kan søges af unge hjemmehørende i Norddjurs Kommune, som efter 

folkeskolen nødsages til at fraflytte Anholt i forbindelse med en ungdomsuddannelse. 

Vejledning vedr. uddannelsesstøtte (Ø-støtte). 

Retningslinjer for udbetaling af uddannelsesstøtte efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle 

tilskud: 

1. Berettiget til støtte, er unge, som efter afslutningen af folkeskolen, er nødsaget til at fraflytte 

Anholt for at fortsætte deres uddannelse. 

 

2. Støtten udbetales, så længe den unge er i gang med en uddannelse omfattet af støtteordningen, 

jfr. pkt. 4, dog maksimalt en periode af 3 år, og længst indtil det fyldte 19. år. 

 

3. Det er en forudsætning for støtte, at den unges forsørger(e) bor på øen i støtteperioden. 

 

4. Uddannelser, der berettiger til støtte, er kun ungdomsuddannelser, jfr. Undervisningsministeriets 

seneste bekendtgørelse. 

 

5. Det er en forudsætning for støtte, at den unge ikke oppebærer en løn i uddannelsestiden, der er 

vederlag for arbejde udført som led i uddannelsen og som muliggør forsørgelse under denne.  

Til elever på kostafdelinger samt andre skolehjem ydes der et tilskud svarende til forskellen mellem 

den faktiske opholdsbetaling og den skønnede udgift ved at have eleven boende hjemme. 

Modtager eleven SU modregnes differencen mellem stipendiebeløbet og det stipendiebeløb, den 

pågældende ville være berettiget som hjemmeboende. 

Støtte udbetales i oktober og marts måneder. Beløbet overføres til eleven, når denne er fyldt 18 år 

ellers forældrene. 

Der skal søges om støtte for hvert skoleår. Dokumentation for opholdsudgifter skal vedhæftes 

ansøgningen. Ansøgningsskema findes vedhæftet samt på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

Beregningsskema er vedlagt. 

 

 

 



 

ANSØGNING OM UDDANNELSESSTØTTE TIL UNGE FRA ANHOLT. 

Ansøger:  
 

Navn:        

 

Cpr.nr.:        

 

Uddannelse (klasse):       

 

Påbegyndt den:   afsluttes den:    

 

Bor ansøgeren på institution:      

 

Hvis ja, hvilken:       

 

Modtager du SU:       

 

Hvis ja, fra hvilken dato:       

 

Kr. pr. måned:       

 

Forældre: 
 

Navn:        

 

Adresse:        

 

Eventuel støtte indsættes på nem-konto. 

 

 

 

Dato:    underskrift:    

 

For udeboende: 
 

Boligudgift pr. måned:       

 

Kostudgift, anslået pr. måned:      

 

Dokumentation vedlægges. 

 

Ansøgningen sendes som sikker post til: sikkerpost@norddjurs.dk  

 

Det bemærkes, at der ikke kan ydes støtte til folkeskolen. I øvrigt kan der længst ydes støtte til det fyldte 

19. år.  



 
 

 

Beregningsskema til ø-støtte 

Ansøgerens navn:         

Udgifter til ophold på fastlandet: 

Grundbeløb (fremskrives med 2,4 % pr. oktober)          5.067  (pr. 1/10-14) 

+ Opholdsudgifter (husleje og kost)   

I alt (A)          5.067  

Heraf fragår: 
Udgift til skolehjem (fremskrives med 2,4 % pr. 
oktober) = egenbetalingen        21.480  (pr. 1/10-14) 

Difference mellem SU udeboende og hjemme- 

boende, hvis der modtages SU                 -    

I alt (B)        21.480  

A -B       (16.413) 
 

Støtte i alt: 

Ø-støtte -16.413 

Indtægter pr. måned: 0 

SU           

I alt pr. måned 0,00 

Udgifter pr. måned: 

Husleje 

Kost   

I alt                 -    

Indtægter pr. måned må ikke overstige udgifter pr. måned. 

 


