
Oplysningsskema / Ansøgning om overnatning

Navn: CPR.nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr.:

Mail:

Råder du over en ejendom, som ligger tættere på 
uddannelsesstedet end din faste bopælsadresse?

 Ja  Nej Hvis ja, angiv adressen her:

Adresse:

By:

Bankreg.nr.:

Kontonr.:

Jeg bekræfter hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte, fyldestgørende og accepterer evt. udbetaling af tilskud til ansættelses-
stedet såfremt denne har afholdt udgifterne:

Dato:

Underskrift

Klagemulighed 
Er du ikke tilfreds med en afgørelse om ret til overnatning, kan du inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, klage til Ankestyrelsens 
Beskæftigelsesudvalg. Klagen indgives til uddannelsessted, der har truffet afgørelsen. Uddannelsesstedet afgør inden 4 uger efter, at klagen er 
modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, skal den med en udtalelse sendes til Ankestyrelsens 
Beskæftigelsesudvalg. 
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når der er en særlig grund hertil. 
Ankestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

-
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Kursistoplysninger

Postnr.:

Anden ejendom

Kursistunderskrift:

BEMÆRK: Der udbetales ikke tilskud for overnatning 
•  til højtuddannede, som har brugt uddannelsen inden for de seneste 5 år (personer med en  uddannelse, der er højere end en erhvervsuddannelse) eller til personer på offentlig forsørgelse 
•  ved overnatning i campingvogn, autocamper eller telt 
Ansøgning om og dokumentation for overnatningsudgifter skal være AMU SYD i hænde senest 4 uger efter sidste kursusdag ellers bortfalder retten til tilskud.

Kontaktperson:

Arbejdsgiverens adresse:

Arbejdsgiverens firmanavn:

Hvis beløbet skal udbetales til din arbejdsgiver, udfyldes alle felter om arbejdsgiver.

Kontonr.:

Bankreg.nr.:

Tlf.nr.:

CVR nr.:

Postnr.: By:

Hvilket kursus har du deltaget på?

Kursusnavn:

Holdnummer:Start: Slut:


Oplysningsskema / Ansøgning om overnatning
Råder du over en ejendom, som ligger tættere på uddannelsesstedet end din faste bopælsadresse?
Hvis ja, angiv adressen her:
Jeg bekræfter hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte, fyldestgørende og accepterer evt. udbetaling af tilskud til ansættelses-stedet såfremt denne har afholdt udgifterne:
Underskrift
Klagemulighed
Er du ikke tilfreds med en afgørelse om ret til overnatning, kan du inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen indgives til uddannelsessted, der har truffet afgørelsen. Uddannelsesstedet afgør inden 4 uger efter, at klagen er modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, skal den med en udtalelse sendes til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når der er en særlig grund hertil.
Ankestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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Kursistoplysninger
Anden ejendom
Kursistunderskrift:
BEMÆRK: Der udbetales ikke tilskud for overnatning
·          til højtuddannede, som har brugt uddannelsen inden for de seneste 5 år (personer med en  uddannelse, der er højere end en erhvervsuddannelse) eller til personer på offentlig forsørgelse
·          ved overnatning i campingvogn, autocamper eller telt
Ansøgning om og dokumentation for overnatningsudgifter skal være AMU SYD i hænde senest 4 uger efter sidste kursusdag ellers bortfalder retten til tilskud.
Hvis beløbet skal udbetales til din arbejdsgiver, udfyldes alle felter om arbejdsgiver.
Hvilket kursus har du deltaget på?
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