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Nyuddannede og uddannelsessøgendes mulighed for at søge
uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse
Som uddannelsessøgende har du som hovedregel ikke ret til forsørgelsesydelser
(kontant- eller uddannelseshjælp) fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke
kan få SU.
Fortsat uddannelse
Du har ikke ret til forsørgelsesydelse, hvis du er i uddannelse og fortsætter i
uddannelse efter sædvanlig sommerferie.
Eksempelvis hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på
universitetet til september. Det samme gælder, hvis du eksempelvis afslutter
Handelsskolens grundforløb og søger praktikplads.
Kun hvis uddannelse først påbegyndes til oktober eller senere, kan der eventuelt blive
tale om udbetaling af forsørgelsesydelse.
Afslag på fortsat uddannelse
Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på en ny uddannelse, kan du være
berettiget til forsørgelsesydelse fra det tidspunkt, hvor du får besked om afslag. Får du
afslag, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Ungeguiden, Bakkesvinget 67,
4000 Roskilde (Handelsskolen), da du ikke kan få forsørgelsesydelse med
tilbagevirkende kraft.
Afsluttet eller afbrudt uddannelse
Hvis du afslutter eller afbryder en uddannelse og ikke længere modtager SU, kan du
have ret til forsørgelsesydelse.
Afbrydelse af uddannelse før tid, kan eventuelt medføre fradrag i forsørgelsesydelsen
på grund af sanktion for ophør af uddannelse. Du kan få mere information ved at rette
henvendelse til Ungeguiden, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde (Handelsskolen).
Ansøgning om forsørgelsesydelse
Hvis du skal søge forsørgelsesydelse skal du:
1. Anvende selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk:
”Søg om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse”.

Åbningstider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

10-15
10-17
10-13

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-18
08-13

2. Straks henvende dig i Ungeguiden, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde, hvis du er
under 30 år eller i Jobcentret, hvis du er fyldt 30 år.
For at kunne få forsørgelsesydelse, skal du desuden følgende:
Hvis du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 Du skal være registreret som ledig i Jobnet.dk: Du registrerer dig selv, men
din registrering skal også godkendes af Ungeguiden for at være gyldig. Du
skal derfor møde op i Ungeguiden førstkommende hverdag efter du har
registreret dig på Jobnet.dk.
 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job
 Du skal deltage i aktivering: Du skal arbejde for din forsørgelsesydelse. Du vil
derfor umiddelbart efter din henvendelse i Ungeguiden, blive henvist til
Roskilde Kommunes nytteindsats.

Hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 Du skal måske være registreret som ledig i Jobnet.dk. Det er Ungeguiden der
vurderer om du skal være tilmeldt eller ej.
 Du vil blive pålagt at hurtigst muligt søge ind på en uddannelse hvor du kan
forsørge dig ved SU eller praktik-/elevløn.
 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge jobs indtil du kan
starte på uddannelsen.
 Du skal deltage i aktivering eller arbejde for din forsørgelsesydelse. Du vil
derfor umiddelbart efter din henvendelse i Ungeguiden, blive henvist til
Roskilde Kommunes nytteindsats.
Udbetaling af forsørgelsesydelse
Hvis du er berettiget til at modtage forsørgelsesydelse, vil din ydelse blive udbetalt fra
den dag, hvor din ansøgning med dokumentation er modtaget og du er registreret
ledig i Ungeguiden eller Jobcentret. Udbetalingen vil som hovedregel finde sted den
sidste hverdag i måneden.
Vil du vide mere
Du kan læse mere om uddannelses- og kontanthjælp samt ydelsesniveau på
kommunens hjemmeside www.roskilde.dk eller ved at kontakte Ydelsescentret på
telefon 46 31 30 00.
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