
Regler om tilskud til kost og logi  

 
Hvis du har tilmeldt dig et AMU kursus og er berettiget til VEU-godtgørelse 

samt har en samlet afstand på mindst 120 km fra din bopæl til 
uddannelsesstedet og retur, så har du mulighed for at søge tilskud til kost og 

logi.  
 

Er du i tvivl om dine muligheder for ophold i forbindelse med dit kursus, så er 

du velkommen til at kontakte en fra uddannelsesadministrationen på telefon 
89 50 33 00. 
 

Du kan kun blive indkvarteret dagen før kursusstart, hvis du har over 2,5 
times rejsetid til undervisningsstedet.  
 

Der vil i beregningen af afstandsbetingelserne blive taget udgangspunkt i den 
bolig, som du råder over nærmest uddannelsesstedet. For perioden 1. marts til 

30. september kan boligen evt. være et sommerhus. Overnatning i egen 
campingvogn og lignende udløser ikke tilskud. 

 
H.C. Andersens Kollegiet har et antal kursistværelser til rådighed, hvor du kun 

selv skal afholde omkostninger til frokost. Når disse er booket, kan vi i en vis 
udstrækning mod egenbetaling tilbyde dig indkvartering på nogle udvalgte 

hoteller. Se vedlagte vejledende prisliste.  

 
Du kan som alternativ vælge selv at sørge for kost og logi, og mod 

dokumentation få dækket udgifter hertil indtil et maksimum på kr. 500,- pr. 
dag. Det er en faktura for overnatning som udløser retten til tilskud. 

(Faktura/fakturakopi afleveres sidste kursusdag hos kursus administrationen.) 
 

Ønsker du, at vi skal hjælpe dig med indkvartering, bedes du udfylde ”online” 
tilmeldingsblanketten ”Book overnatning” senest en uge før kursusstart. Du 

kan også sammen med tilmelding til kurset i ”www.efteruddannelse.dk” angive 
at du ønsker indkvartering, husk angive ankomstdato samt 

kontaktoplysninger. 
 

 
Ved udeblivelse vil du altid blive opkrævet for første overnatning kr. 650,-. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Vejledende prisliste, søndag og hverdage 
 

 

Indkvartering på H.C. Andersens Kollegiet, enkelt værelse. 
 
Overnatning, inkl. morgenmad og aftensmad i skolehjemmets kantine gratis, øvrig forplejning 

dog for egen regning. 

 

Indkvartering på udvalgte hoteller, enkelt værelse. 

 
Enkelt overnatning inkl. morgenmad kr. 240,-. Øvrig forplejning er for egen regning. 

 

To overnatninger inkl. morgenmad kr. 205,- pr. dag. Øvrig forplejning er for egen regning. 

 

Tre eller flere på hinanden følgende overnatninger inkl. morgenmad kr. 145,-. Øvrig 

forplejning er for egen regning. 

 

Aftensmad på Hotellet, kr. 235,- pr. dag inkl. en øl eller vand 

 

Der tages forbehold for at kollegiet eller aftalehoteller kan være fuldt 

optaget, samt prisændringer og ændrede regler. 
 
                                                                                                                Steen Møller Henriksen 15. marts 2019 

 


