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Mindre i SU til hjemmeboende, og så skal de stude-
rende hurtigere igennem deres videregående uddan-
nelse. Det var nogle af budskaberne til fremtidens stu-
derende fra statsminster Helle Thorning-Schmidt (S) 
og uddannelsesminister Morten Østergaard (R), der 
i går fremlagde regeringens udspil til den SU-reform, 
der skal skaffe to milliarder kroner til den kommende 
konkurrenceevnepakke.

En af de hjemmeboende, der vil få nedsat sin SU 
som følge af reformen, er 18-årige Simon Koefoed 
Toft. Han går i 3.g på N. Zahles Gymnasium i Køben-
havn, og fordi hans forældre er skilt, modtager han 
den højeste SU-sats for hjemmeboende: 2.860 kr. pr. 
måned.

»Hvis jeg fik mindre, ville jeg nok være nødt til at 
arbejde noget mere og bruge nogle færre penge. Hvis 
jeg ikke havde mit arbejde, ville det se skidt ud,« siger 
han og understreger, at det er langtfra alle hans kam-
merater, der kan få fritidsjob, selvom de søger.

Det var i går let at få det indtryk, at de danske stude-
rende er meget privilegerede, når Morten Østergaard 
gentog sætningen, at »det danske SU-system er ver-
dens mest generøse«. Ifølge flere eksperter er det ikke 
hele sandheden.

»Den ungdomsgeneration, der er nu, kan man på 
ingen måde kalde privilegerede. Tværtimod,« siger 
Camilla Hutters, lektor og forskningsleder ved Center 
for Ungdomsforskning og Aarhus Universitet og fort-
sætter:

»De er vokset op i en meget målrettet kultur, hvor 
der har været meget fokus på, at de skulle hurtigt i 
gang og hurtigt igennem systemet. Derudover er de 
vokset op i en krisetid, hvor der er kamp om pladsen 
på arbejdsmarkedet efterfølgende,« siger hun.

Luksus med SU 
Den opfattelse deler Ann Lehmann Erichsen, forbru-
gerøkonom hos Nordea. 

»Sandheden er, at de danske unge er de mest flit-
tige i hele Norden, når det kommer til at have job 
efter skoletid og ved siden af studierne. Derfor er min 
konklusion, at de gør det for at få tingene til at hænge 
sammen,« siger hun og understreger, at bolig- og leve-
omkostninger i Danmark er højere end i mange af de 
lande, vi sammenligner os med, hvilket også nødven-
diggør en høj uddannelsesydelse.

En af de studerende, der i fremtiden vil kunne 
mærke SU-reformen, er Anna Schuppli. På grund af 
en dumpet eksamen er den 23-årige sociologistude-
rende kommet bagud på studiet, hvilket i fremtiden 
vil betyde, og hun ikke kan tåle yderligere forsinkel-
ser. Det studiepres harmonerer ikke med, at stude-
rende i dag bliver anbefalet at tage studiejob, der skal 
kvalificere dem til arbejdsmarkedet, mener hun. 

»På nuværende tidspunkt får jeg mere, end jeg 
giver, men det skal nok udligne sig. Selvfølgelig er 
vores SU en luksus, men regeringen forventer til 
gengæld også et luksusprodukt i den anden ende. De 
vil have nogle kandidater, som gør jobbet bedre end 
vores konkurrenter i udlandet,« siger hun.

Lektor Camilla Hutters forstår godt, hvis  nogle-
unge føler sig som skydeskiver i den offentlige debat.

»Tværtimod oplever de et benhårdt pres for at 
klare sig og være en succes.  Det, jeg oplever, er, at de 
unge er meget fokuserede på at ville lykkes og få noget 
på deres CV,« siger hun.

Både Simon Koefoed Toft og Anna Schuppli aner-
kender, at SU-systemet giver et vigtigt supplement i 
deres hverdag, men de mener også, at det er en afgø-
rende investering i deres fremtid. 

»SUen er ikke for generøs, men den er nok generøs. 
Jeg synes, den er fin som den er, og jeg ved godt, at det 
er en gave at få den,« siger Anna Schuppli. 

Flittige og 
forkælede
For skud. Danske unge er flittigere 
end deres rygte fortæller, men 
SUen er også en nødvendig luksus.

Månedlig indkomst (ca.)
SU 2.860 kr.
Løn fra fritidsjob  2.500-4.500 kr. 
(skattefrit pga. frikort)
I alt 5.360-7.360 kr.

Månedlige udgifter (ca.)
Husleje til mor  1.000 kr.
Telefon og 3G  200 kr.
Underholdning 
(biografture, udstillinger,
koncerter mv.)  500-1.000 kr.
Mad og drikke, 
især frokost  ca. 2.000 kr.
Tøj, klipning, 
barberblade              400-1.000 kr.
Transport, 
især til og fra skole  300-450 kr.
Kaffe og kage  300-600 kr.
Fest, øl og tobak  500-2.000 kr.
Pension og opsparing  350 kr.  
(+hvad der er tilbage 
på kontoen)

I alt ca. 5.550-8.600 kr.

ANNA SCHUPPLIS 
BUDGET

Månedlige indtægter (ca.)
SU efter skat 4.800 kr.
Løn fra fritidsjob 2.200 kr.
I alt (efter skat) ca. 7.000 kr. 
 
Månedlige udgifter (ca.)
Husleje 3.300 kr.
Mad 1.500-2.000 kr.
Transport  350 kr 
Kontingent, DJØF  *220 kr.
Lærebøger **330 kr.

I alt  ca. 5.700-6.200 kr.
Dertil varierende udgifter til fornø-
jelser, gaver, øvrig transport, cykel-
reparation og andet uforudset.

*650 kr. hver tredje måned
** Ca. 2.000 kr. to gange om året

SIMON KOEFOED
TOFTS BUDGET

 > fakta

Selvfølgelig er vores SU en luksus, men 
regeringen forventer til gengæld også et 
luksusprodukt i den anden ende. 

Anna Schuppli, studerer sociologi og er et semester forsinket
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Sådan tilskyndes de studerende til at blive hurtigere færdig med deres uddannelse:

Fremover må stude-
rende højst holde 

to sabbatår
hvis de fortsat vil have 
ret til seks års SU. 
Ellers må de nøjes med 
fem års SU.

De studerende på landets 
universiteter bruger i gennem-
snit lidt mere end et år ekstra på 
deres studie, end det er norme-
ret til. Universiteterne forpligtes 
til at bringe studietiden ned med

3,7 måneder
i 2020.

Fremover kan unge højst 
påbegynde 

fem
ungdoms-
uddannelser
med SU.  
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Overblik   over uddannelses-
støtten i hele Norden.

Ø læs Thomas Larsens 
politiske analyse næste side
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