
FGU-ELEVERNES LØNGUIDEFGU-ELEVERNES LØNGUIDE
KEND DINE RETTIGHEDER  

OG FÅ RÅD TIL MERE SOM FGU-ELEV
Er du lige startet på FGU og lidt i tvivl 

om, hvad du har ret til? 
Eller måske har du gået på FGU længe, 

men du fik aldrig helt fat i 
muligheden for at få et studiekort?

Måske er du en del af elevrådet og har 
oplevet noget ikke helt er, 

som det burde være på jeres skole. 
Udfordringerne er forskellige, 

men svaret det samme: 
Tag fat i “FGU-elevernes lønguide”. 
Guiden er fyldt med svar på disse 

spørgsmål. 

Indholdet er taget fra bekendtgørelsen 
om FGU. Alle FGU-skoler skal overholde 

det, der står i bekendtgørelsen.  
Vi har blot omskrevet indholdet i  

bekendtgørelsen til et sprog,  
som alle kan forstå. 



SKOLEYDELSE
DIN LØN SOM FGU-ELEV

Alle elever på FGU har ret til skoleydelse. Den svarer til en løn for den 
tid, du bruger på at gå i skole. Størrelsen på din skoleydelse afhænger 
af, om du er over eller under 18 år, og om du er ude- eller 
hjemmeboende. Det er din skole, der udbetaler din skoleydelse. 

Du kan blive trukket i skoleydelse, hvis du kommer for sent, eller hvis 
du ikke dukker op til din undervisning uden lovlig grund. Hvis du har 
lovligt fravær bliver du ikke trukket i skoleydelse. 
Læs mere i afsnittet “Fraværsregler - vigtigt at vide” længere henne. 

Du modtager også skoleydelse i ferier, så længe du er tilmeldt FGU.

Her kan du se, hvad du har ret til at få i skoleydelse. Vær dog 
opmærksom på, at der kan være små variationer i disse beløb og 
dem, du rent faktisk får, fordi det er forskelligt fra kommune til 
kommune, hvor meget vi betaler i skat. 

                                                            Takst pr. uge    Takst pr. måned

Ung under 18 år:   382 kroner       1.662 kroner

Ung over 18 år, hjemmeboende:  663 kroner 2.884 kroner

Ung over 18 år, udeboende:               1.539 kroner 6.695 kroner

Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger:  595 kroner 2.588 kroner

Forsørgertillæg, enlig forsørger: 1.489 kroner 6.477 kroner
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LØNSEDDEL
SÅDAN SER DEN UD

Det kan være svært at gennemskue sin egen lønseddel - også den du 
får for din skoleydelse. Men det er vigtig at kunne forstå sin lønseddel 
for at se, om man får de penge, man har ret til. 

Her er et billede af en lønseddel, som indeholder det, den skal. 
Det kan være en god ide at tjekke sin lønseddel efter for at se, 
 om den indeholder det samme. 

                                                       

Lønnen er til disposition d. 30-09-21 på din NemKonto.

Saldi
AM-fri A-indkomst 59.305,38
A-skat 8.774,00

6100 AM-bdrs.fri A-indkomst 7.097,34
6300 Skattefradrag -4.088,00
6610 A-skat 3.009,34 39,00 -1.173,00
8600 Nettoløn 5.924,34

3802 FGU Skoleydelse o/18 ude. 170,20 41,70 7.097,34
Lønartsnr. Dato Beskrivelse Enheder Sats Beløb

CPR-nr. 0801990630
Afdeling 10
Medarbejdernr. 20803

Karoline Laura Jepsen
Hadsundvej 33 F,2,-7 
9000 Aalborg

Lønseddel
Lønkørselsnr.: 0000100

Lønperiode: 16-08-21..15-09-21

Side : 1

Ugenummer: 33 / 37

CVR-nr. 39815427

Sohngårdsholmsvej 51
9000 Aalborg

FGU Aalborg

Sted
Aktivitet

20
2200
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VIGTIGT AT VIDELønperioden: Der skal stå hvilken periode, lønnen udbetales for. 
Fx. d. 16-8-2021 til d. 15-9-2021 eller januar 2020. 

Løn før skat: Din løn før, der bliver trukket skat, skal stå på lønsedlen. 
Løn før skat gælder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMR-bidrag). 
Det er også kaldet Bruttoløn. 

Skattetræk og arbejdsmarkedsbidrag: Der skal stå den del af lønnen, 
som arbejdsgiver fratrækker til skat og til arbejdsmarkedsbidrag.

Skattekort: Der skal stå oplysninger om dit skattekort, så du kan se 
fradrag og den trækprocent, der er blevet brugt.

Løn efter skat: Der skal så, hvad der udbetales til dig efter skat og 
efter, at arbejdsmarkedsbidrag er betalt. Det er også kaldet nettoløn. 

Din lønsedlen skal udleveres, når du får udbetalt din skoleydelse. 
I langt de fleste tilfælde sker det digitalt over e-mail eller E-boks. 

Har du svært ved at forstå din lønseddel, og ser den ikke ud, som den 
vi har vist her, så tag fat i kontoret på din FGU-skole og bed dem om 
hjælp. Så kan de forklare dig, hvorfor din lønseddel ser ud, som den 
gør. Måske får du endda gjort dem opmærksom på noget, 
der mangler på lønseddel.
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DIN LØNSEDDEL SKAL INDEHOLDE



Du har møde- og deltagelsespligt på FGU. Du kan blive trukket i 
skoleydelse, hvis du kommer for sent, eller hvis du ikke dukker op til 
din undervisning uden lovlig grund. Når du bliver trukket i skoleydelse, 
rundes der op til de nærmeste 30 minutter fra dit mødetidspunkt. 
Tager du i skole, men går hjem før aftalt tid, så registrer skolen også 
dit fravær og vil trække dig i skoleydelse. Du skal dog minimum have 
været fraværende 30 minutter. Du kan også blive trukket i skoleydelse, 
hvis du ikke deltager aktivt i praktikarbejde eller i aftaler, som er en del 
af din forløbsplan. 

Hvis du har lovligt fravær, bliver du ikke trukket i skoleydelse. Lovligt 
fravær er sygdom, barsel eller særlige aftaler, som din skole mener er 
lovligt fravær. Ved længerevarende sygdom, kan din skole bede dig 
om en lægeerklæring. 

En aftale om fravær indgås med din lærer eller en medarbejder på din 
skole. Aftalen er en konkret og individuel vurdering, som skal forholde 
sig til:

- Dit behov for fravær
- Om fraværet er foreneligt med det undervisningsforløb, du tager
- Om fraværet forhindrer, at du kan gennemføre din forløbsplan og din 
FGU  

Din deltagelse i elevrådsmøder og andre aktiviteter, der styrker 
elevfællesskabet og jeres elevdemokrati på skolen, er lovligt fravær. 

                                                       

FRAVÆRSREGLER
VIGTIGT AT VIDE
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Alle FGU-skoler skal tilbyde eleverne et sundt, nærende og gratis 
måltid om dagen. Det kan være morgenmad eller frokost. Nogle 
FGU-skoler tilbyder et ekstra måltid mad, og det må skolen gerne 
opkræve penge for. Det vil sige, at skolen trækker dig i skoleydelse for 
det ekstra måltid. Men det er frivilligt for dig, om du vil købe måltidet. 

Hvis du bliver trukket i skoleydelse, selvom du ikke vil købe det ekstra 
måltid, så tag kontakt til kontoret på din skole og gør dem 
opmærksom på det. De fleste elever skriver under på en række 
dokumenter, når de starter på FGU. Heri kan du have skrevet under 
på, at skolen gerne må trække dig i skoleydelse for det ekstra måltid. 
Men du har ret til at ændre det, så tag fat i kontoret, din lærer eller 
elevrådet, hvis det er tilfældet. 

                                                       

MÅLTIDER
RET TIL ET GRATIS MÅLTID
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UNGDOMSKORT
BILLIG TRANSPORT TIL DIN SKOLE

Som FGU-elev kan du få et ungdomskort, der giver rabat til transport til 
og fra skole. Men som EGU-elev i lønnet praktik, kan du ikke få et 
ungdomskort, fordi du regnes for en lønmodtagere under din praktik. 
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Som FGU-elev har du ret til ungdomsboliger ligesom andre unge 
studerende. Så leder du efter en billig bolig, så tag kontakt til din 
kommune og hør, om der er en ledig ungdomsbolig, som du kan flytte 
ind i eller blive skrevet op til.

                                                       

STUDIEBOLIG
DIN VEJ TIL BILLIGERE BOLIG
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STUDIEKORT
GIVER RABATTER, SÅ DU HAR RÅD TIL MERE
De fleste FGU-skoler tilbyder elever et gratis studiekort, når de starter 
på FGU. Mange skoler bruger app’en Studiz, hvori du kan få et digitalt 
studiekort. Studiekortet koster kun 5 kr. pr. elev for din skole. Fordelen 
med et studiekort er mange: Du kan få rabat på dagligvarer, transport, 
barer, restauranter, tøj, kosttilskud og meget mere. Spørg din skole om 
de tilbyder et gratis studiekort, hvis du er i tvivl.

                                                       



EN FÆLLES REGNING MELLEM DIG OG DIN SKOLE
Arbejdstøj og personlige værnemidler, som er nødvendige for din 
undervisning, skal din skole betale. Din skole kan efter aftale med jeres 
elevråd godt bestemme, at du selv skal skaffe og betale for 
undervisningsmidler i et begrænset omfang. Din skole kan godt 
opkræve penge fra dig til kopieringer af undervisningsmateriale, som 
du skal bruge i undervisningen. Skolen kan dog aldrig sende dig en 
regning på mere end 500 kr. pr. halve år for undervisningsmateriale. 
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UNDERVISNINGSMATERIALE



FORSØRGERPLIGT
FOR DE ELEVER, SOM ER FORÆLDRE

Som FGU-elev med børn har du ret til et forsørgertillæg. Størrelsen 
på forsørgertillægget afhænger af, om du forsørger barnet alene eller 
sammen med en anden forældre. Forsørgertillægget er det samme 
uanset, hvor mange børn man har. En FGU-elev, der forsøger alene for 
et barn, der er anbragt uden for hjemmet, kan også få forsørgertillæg.
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FORSØRGERPLIGT RETTIGHEDER
HVAD GØR DU, HVIS DINE RETTIGHEDER  

IKKE BLIVER OVERHOLDT?

Oplever du, at det, du har ret til som FGU-elev, bliver overtrådt, så tag 
fat i din lærer, vejleder eller elevrådet på din skole. Måske skyldes det 
en misforståelse, fejl eller noget, som nemt kan løses. 
 
Føler du, efter at du har talt med din lærer, vejleder eller elevrådet, 
stadig, at dine rettigheder ikke bliver taget alvorligt, så kontakt  
Modstrøms sekretariat. Som forening for FGU-elever er vi optaget af, 
at vores rettigheder bliver taget seriøst, og at vi bliver hørt. Derfor vil 
vi gerne hjælpe dig, hvis du oplever, at dine rettigheder ikke bliver 
overholdt.  
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Find kontaktinformationer på 
Modstrøms sekretariat på 

viermodstrøm.dk 

                                                       



Vil du læse endnu mere om dine rettigheder 
som FGU-elev, så søg på:  

“Vejledning til lov og bekendtgørelse om 
forberedende 

grunduddannelse FGU” på Google. 

Så dukker der en pdf-fil op, 
hvor du kan læse meget mere.

Tak fordi du læste med i  
FGU-elevernes Lønguide

                                                       

VIL DU VIDE MERE?VIL DU VIDE MERE?


