Standardblanket (august 2017), jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2
Ansøgningsskema til brug for tilbagebetaling af almindelig deltagerbetaling ved gymnasiale enkeltfag

Kursistnummer:

Gymnasiale enkeltfag:

Jeg har færdiggjort:

Sæt X
En højere forberedelseseksamen
En hf-enkeltfagseksamen, jf. § 75, stk. 5, i lov om de gymnasiale uddannelser
En studentereksamen afsluttet som enkeltfagseksamen, jf. § 45, stk. 3, i lov om de gymnasiale uddannelser
En fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse. Angiv uddannelse:
Hf-enkeltfag på C-niveau, der er en nødvendig forudsætning for adgang til hovedforløbet med eux
Pr. (dato):

Min eksamen eller fagpakke, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2 og 3, indeholder følgende fag, som jeg har erlagt
almindelig deltagerbetaling for. (Fuld deltagerbetaling opkrævet hos kursister med en videregående uddannelse
tilbagebetales ikke. Forhøjet deltagerbetaling opkrævet hos kursister, der modtager efterløn eller modtager en
aldersbetinget pension, tilbagebetales heller ikke). Er der tale om afsluttede hf-enkeltfag på C-niveau, jf. § 13, stk. 5,
som der er erlagt deltagerbetaling for, bedes disse anført i skemaet nedenfor.

Fag

Niveau
A, B
eller C

Erlagt
almindelig
deltagerbetaling
(kr.)

Undervisningsperiode /
eksamenstermin

Modtaget SU til
deltagerbetaling
(sæt X)

Modtaget SVU til
deltagerbetaling
(sæt X)

Ja

Ja

Nej

Nej

Jeg anmoder om tilbagebetaling af den erlagte deltagerbetaling (dog ikke evt. fuld deltagerbetaling eller forhøjet
deltagerbetaling) med fradrag af evt. modtaget SU eller SVU. Dokumentation for fag afsluttet på almen
voksenuddannelse og enten bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne
(pr. 1. januar 2017 erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper som erhvervsuddannelse for voksne) eller den
pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, eller den beståede eksamen/fagpakke, eller
afsluttede hf-enkeltfag på C-niveau og optagelsen til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med
eux, samt deltagerbetalingen og dokumentation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, der angiver evt. modtaget
støtte for de perioder, hvor fagene er gennemgået, vedlægges.

Dato:

Underskrift:
Cpr-nr.:

Bankoplysninger:
Reg.nr.:

Kontonr.:

