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

1. Udfyldes af administrator
Stempel:

Uddannelsens start- og slutdato ..............................................

2. Personoplysninger

dg.

Modtaget den

Startdato
dg.

md.

2 0

år

md.

2 0

Slutdato
dg.

år

md.

2 0

år

Personnummer

Navn
Adresse
Postnr.

By/postdistrikt

Telefon
Mailadresse

3. Anden adresse

Du kan søge rabat fra en anden adresse end din nuværende
folkeregisteradresse, hvis du opfylder en af disse betingelser:
Jeg flytter (oplys adresse) ...............................................
Jeg bor midlertidigt på en anden adresse end min folkeregisteradresse (oplys adresse) .....................................
Jeg har en anden påstigningsadresse med bus/tog end
min folkeregisteradresse, fordi jeg skal benytte en
færge eller får kilometerpenge .......................................
Fra hvilken dato gælder dette ....................................................

Navn
Adresse
Postnr.

By/postdistrikt

Land

dg.

md.

2 0

år

4. Fra hjem til skole
Beskriv din rejse frem og tilbage mellem hjem og skole og oplys de bus-, tog- og færgeruter, du bruger:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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5. Hvornår starter din uddannelse

dg.

md.

2 0

år

6. Ansøgers underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har
givet, er rigtige og erklærer, at jeg har læst vejledningen til
udfyldelse af skemaet:
Dato			

Vejledning til skemaet
Du skal udfylde skemaet og aflevere det på din skole. Skolen kontrollerer, om de oplysninger, du har givet på skemaet, er korrekte. Det er strafbart bevidst at give forkerte
oplysninger eller at undlade at give oplysninger.
Du skal aflevere ansøgningsskemaet på din skole så tidligt
som muligt. Du må regne med op til 2 ugers sagsbehandlingstid, fra du afleverer dit ansøgningsskema på din skole,
til du modtager rabatbrevet. Herefter må du regne med leveringstid hos trafikselskabet. Du skal derfor søge i god tid, så
du når at få dit Ungdomskort, før skolen starter.
Du modtager et rabatbrev og bestiller et Ungdomskort
Får du ret til rabat, sender Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte dig et rabatbrev. I brevet kan du se, hvilken
strækning du får ret til rabat på. Er oplysningerne i rabatbrevet ikke korrekte, skal du kontakte din skole.

Ansøgers underskrift

Hvilke felter skal du udfylde?
Du skal altid udfylde felterne 2, 4, 5 og 6..
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 ret til offentlig transport - FÆRGEREJSE“.
Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der
administrerer ordningen.
Find mere information om Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

De oplysninger du giver os
Vi stiller de oplysninger, vi får om dig, til rådighed for
trafikselskaberne. Det er kun de informationer, der er nødvendige for trafikselskabernes administration, som bliver
videresendt. Vi videregiver blandt andet adresse og personnummer.
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