Quickguide til elever – Tilskud til befordring for skolehjemselever på grundforløb
•

Gå til www.sdbf.dk for at logge ind. Første gang du logger ind, skal du vælge
Uddannelsescenter Holstebro i listen over organisationer.

•
•

Vælg NemLogin og du vil blive videresendt til NEM-ID’s hjemmeside. Hvor du skal logge ind ved hjælp af dit CPR-nr. og nøglekort.
Når du har logget ind med dit NEM-ID, vil du blive sendt retur til SDBF, hvor du skal udfylde dine oplysninger, husk e-mail og telefonnr.

Skriv din e-mailadresse

Skriv dit telefonnummer

Efter udfyldelse af alle felter klik på ”Gem”

Vælg fanen ”Ny blanket”

•

Under gruppen ”Elever, kursister og virksomheder” findes blanketten: ”Tilskud til befordring for skolehjemselever på grundforløb – UCH”

Klik på selve teksten og vent et øjeblik mens blanketten åbnes

Bekræft at du har læst overstående regler.

Skriv dit tlf.nr. Hvis du ikke fik det gjort i oprettelsen.

Skriv hvilken uddannelse du på går på.

Vælg hvilken periode du vil søge tilskud for, der kan kun søges for et kvartal ad gangen.
(Den samme periode kan godt vælges på senere blanketter).

Skriv din bopælsadresse

Skriv antallet på rejser du søger tilskud for mellem denne adresse og skolen

Skriv beløbet du har udlæg for vedr. rejser mellem denne adresse og skolen

Hvis dine forældre har fælles forældremyndighed, sætter du flueben i ”Ja”. Du kan få tilskud for rejser til begge forældres adresser.
Overstående felter vil komme frem til udfyldelse igen for rejser mellem din anden bopælsadresse samt skolen.

VIGTIGT! Her skal du vedhæfte billeder/pdf-filer af dine billetter samt evt. udskrifter af din rejsehistorik fra rejsekortet.
Husk at vi skal kunne læse datoer, tidspunkter og beløb for rejserne, da vi ellers ikke kan udbetale tilskuddet til dig!

VIGTIGT! Har du rejst på andre dage end fredage eller søndage, skal du forklare årsagen hertil i dette felt.
Rejser der ikke overholder retningslinjerne vil ikke blive godtgjort.
Tips: Rejser du mandag morgen, betragtes dette som søndag.
Lægebesøg, praktikpladssamtaler mm. accepteres ikke som gyldig grund

Efter endt udfyldelse klik på: ”Send blanket” knappen.
Efter gennemgang og kontrol vil tilskuddet blive overført til din Nemkonto.
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