
Ansøgning om ret til rabat på transport 
- når du ikke er fyldt 15 år
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2.  Personoplysninger

Telefon

Mailadresse

 Navn

 Adresse         

  Postnr.                          By/postdistrikt

Personnummer

Dokumentation
Du skal vedkægge dokumentation for din rejse fra bopæl til skole i form af print fra rejseplanen.dk.

3.  Jeg flytter

Fra hvilken dato gælder dette ....................................................
dg.          md.                   år 

 
   2  0

Du kan søge rabat fra en anden adresse end din nuværende folkeregisteradresse, hvis du snart skal flytte til en ny adresse eller 
til et skolehjem eller lignende.

 Jeg flytter (oplys ny adresse) ..........................................

Jeg bor midlertidigt på en anden adresse end min folk-
eregisteradresse (oplys adresse) .....................................

 Adresse         

  Postnr.                          By/postdistrikt

 Land
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1.  Udfyldes af administrator    
Ansøgningen modtaget den .......................................................

dg.          md.                   år 

    2  0

Uddannelsens start- og slutdato ..................................................
dg.          md.                   år 

    2  0
dg.          md.                   år 

    2  0

Startdato Slutdato

Er du under 15 år, kan du ikke få NemID og derfor ikke søge Ungdomskort. Du skal i stedet søge kontantrabat for 
personligt periodekort på dette skema.

Administratorkode/SU-institutionsnummer .............................

Uddannelsensstedets navn og adresse .......................................

Stempel:
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4.  Ansøgers underskrift
Jeg bekræfter, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige og 
erklærer, at jeg har læst vejledningen til skemaet og vedlagt 
dokumentation fra rejseplanen.dk:

Dato   Ansøgers underskrift

Vejledning til skemaet

Du skal udfylde skemaet og aflevere det på din skole. Sko-
len kontrollerer, om de oplysninger, du har givet på ske-
maet, er korrekte. 

Du skal aflevere ansøgningsskemaet på din skole i god tid.
Du har tidligst ret til rabat fra ansøgningsdato. Du kan ikke 
få rabat med tilbagevirkende kraft.

Du modtager et brev
Får du ret til rabat, sender Uddannelses- og Forskningssty-
relsen dig et brev, hvor du kan se, hvilken strækning du får 
ret til rabat på. Er oplysningerne i brevet ikke korrekte, skal 
du kontakte din skole. 

Herefter kan du købe et periodekort, der gælder fra din 
bopæl til din skole til fuld pris. Du vil efterfølgende få re-
funderet beløbet over egenbetalingen. Du kan læse mere om 
kontantrabat på ungdomskort.dk.
 
Du kan med fordel søge Ungdomskort i stedet, når du fyl-
der 15 år og kan få NemID.

Hvilke felter skal du udfylde?
Du skal altid udfylde felterne 2 og 4. 
Søger du rabat fra en anden adresse end din nuværende 
folkeregisteradresse, skal du også udfylde felt 3.
Flytter du fra din nuværende adresse, skal du også udfylde 
felt 3.
Benytter du en færge til din transport, skal du udfylde 
skemaet ”Ansøgning om FÆRGERABAT“.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der admini-
strerer ordningen.

Find mere information om Ungdomskort på 
www.ungdomskort.dk.  
   

Oplysninger om dig

Ifølge databeskyttelsesforordningen er Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen forpligtet til at oplyse dig om, hvordan 
vi håndterer dine personoplysninger, og hvilke rettigheder 
du har.
De personoplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer og 
håndterer vi trygt og sikkert i overensstemmelse med 
databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger
Personoplysninger er al information, som direkte eller 
indirekte (det vil sige sammen med andre oplysninger) kan 
kobles til dig, for eksempel navn, billede, cprnummer og 
uddannelsesoplysninger.
Når vi behandler en ansøgning fra dig, kan vi have behov 
for at behandle almindelige, følsomme og øvrige person-
oplysninger om dig for at varetage dine interesser. Hvis vi 
ikke modtager de nødvendige oplysninger, vil vi ikke være i 
stand til at foretage sagsbehandling, tildele dig ydelser eller 
forvalte dine retskrav.

Læs mere på www.ungdomskort.dk/oplysninger-om-dig.

http://www.ungdomskort.dk/10535
http://www.ungdomskort.dk/media/1347/faerge.pdf
http://www.ungdomskort.dk
http://www.ungdomskort.dk/9935

