Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
PRAKTIK I UDLANDET
Huskeliste

HUSK, at du har en ansøgningsfrist på 4 måneder fra udgiften er afholdt

NÅR DU SKAL TIL SAMTALE I UDLANDET, SKAL DU HUSKE:
Skriftlig bekræftelse fra din skole om, at du er i gang med eller har gennemført dit
grundforløb.
Forhåndsgodkendelse fra din skole eller det faglige udvalg om, at du skal til samtale
Denne skal være underskrevet og dateret inden du skal til samtale.
Skriftlig indkaldelse til samtalen eller en bekræftelse på, at samtalen er gennemført.
Dokumentation for betalt vaccination, visum eller rejseforsikring.
NÅR DU SKAL BEGYNDE DIT PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET, SKAL DU HUSKE:
Forhåndsgodkendelse fra din skole eller det faglige udvalg om, at du skal være i praktik
i udlandet. Denne skal være underskrevet og dateret inden du begynder din praktik.
Underskrevet ansættelseskontrakt mellem dig og din udenlandske arbejdsgiver.
Kvitteringer for rejse- og flytteudgifter.
Dokumentation for betalt vaccination, visum eller rejseforsikring.
NÅR DU SKAL SØGE BOLIGSTØTTE, SKAL DU HUSKE:
Lejekontrakt, der er underskrevet af dig og din udlejer.
Kvitteringer på betalt husleje for hver måned og evt. indskud og mæglergebyr.
NÅR DU SKAL PÅ SKOLEOPHOLD I DANMARK, SKAL DU HUSKE:
Indkaldelse til skoleophold. Vi kan på baggrund af indkaldelsen udbetale rejsehjælp til
skoleophold.
Skriftlig bekræftelse fra din skole om, at du har gennemført skoleophold/skrivedage samt
fagprøve Vi kan på baggrund af bekræftelsen udbetale løngodtgørelse, rejsehjælp og transport.
At oplyse den danske elevløn på ansøgningsskemaet: ”Ansøgning til økonomisk støtte til
søgning af skolegodtgørelse, rejsehjælp til/fra skoleophold og evt. befordring”.
Kvittering på rejsehjælp og transport. Hvis du er kørt i bil, skal du oplyse prisen om
billigste offentlige transport.
At aktivere dit danske skattekort. Kontakt Skattestyrelsen på www.skat.dk
Dokumentation for betalt ophold på et skolehjem.
NÅR DU SKAL AFSLUTTE PRAKTIKOPHOLDET I UDLANDET, SKAL DU HUSKE:
Kvitteringer for rejse- og flytteudgifter
At angive årsag, hvis du afslutter før tid
SÅDAN SENDER DU DIN ANSØGNING TIL AUB:
Gå på www.borger.dk/aub og vælg ”Kontakt os”.
Med post:
ATP - AUB
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

3 800 021 0818

