
Orientering om befordringsgodtgørelse for elever uden mester, 

og som bor på skolehjem.

Du kan få dækket dine udgifter til weekend, påske- og juleferie, samt 

ved start og slut på skoleopholdet. Der bliver ikke udbetalt befordrings-

godtgørelse for de weekender du bliver på skolen.

Hvem udbetaler?

Det er skolen der udbetaler befordringsgodtgørelse til dig. Vedlagte skema 

udfyldes og afleveres sammen med billetter/klippekort, udskrift fra rejsekort eller 

digitale klippekort hver 5. uge. Det er vigtigt at du gemmer alle dine billetter, 

 da det er dem, vi udbetaler efter.

Regler:

1) Du kan ikke få befordring, hvis du modtager uddannelsesydelse (ikke SU), 

dagpenge, orlov eller anden støtte.

2) Du skal benytte billigste offentlige transportmidler.

Sådan gør du:

1) Udfyld skemaet med navn, adresse, fødselsdato og mobilnr. Skriv hvor du 

rejser fra din bopæl til JU. Udfyld også rejsedag (ud-hjem),

dato, samt pris på hver billet. Den stemplede zone på dine billetter/klippekort

skal svare til din faste hjemadresse for at få refunderet. (Dvs. besøg 

hos familie/kæreste mv. med anden adresse, refunderes der ikke til/fra.) Er 

forældrene skilt, så du skal rejse til 2 forskellige adresser, kontakt venligst 

kontoret. Nyt skema skal udfyldes og afleveres hver gang du afleverer billetter/ud-

skrift fra rejsekort.

2) Bruger du rejsekort, kan du evt. sende en kopi af udskrift til hjk@ju.dk

Dette gælder også digitale klippekort. Husk evt. at tage et screenshot af klippet med det samme.

Bruger du rejsekort eller digitalt klippekort, skal du stadig aflevere skemaet. 

 Efter aflevering af skema + billetter, vil  du i løbet af de næste 5 dage få overført beløbet 

 til din Nemkonto.

I de første 5 uger må man godt købe enkeltbilletter, men derefter skal det være 

klippekort/ungdomskort eller rejsekort, da det er billigere. ( Der kan være enkelte 

undtagelser. Bornholm osv., eller hvis man kun er hjemme nogle få gange i skole-

forløbet, så er det ok med enkeltbilletter. Spørg på kontoret.) Selve ungdomskortet/rejsekortet

betaler man selv, det er kun billetterne der refunderes. Husk at de fleste gange 

gælder billetten helt til Beder, så man ikke behøver at købe en særskilt.

Om Ungdomskort: Læs mere på www.ungdomskort.dk

mailto:bp@ju.dk


Navn: Befordringsgodtgørelse udbetales

til din Nemkonto.

Adresse:

Fødselsdato:

Mobil nr:

Skoleperiode: Fra dato: Til dato:

Rejseoplysninger:

Fra by: Til by: Pris:

Pris enkeltbillet:

Pris 10-turs kort (digital)

Ungdomskort/rejsekort

Ved min underskrift erklærer jeg på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato: Underskrift:

Rejsedag (ud-hjem) Dato Beløb

0,00

Overført til din Nemkonto den: 

I alt:

Udbetalt for weekenderne:

Bemærkninger (fx.: Hentet på anden station)


