
Refusion af kost og logi fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
Ophold, der er startet før den 1. juli 2019: Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med 

erhvervsskoleelevers og -lærlinges kostophold.  

Ophold, der er startet den 1. juli 2019 eller senere: Erhvervsskoler med kostophold og Håndværker 

Skolehjemmet i København har ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers og  

-lærlinges kostophold. 

Refusion af kost og logi omfatter elever og lærlinge på: 

• alle erhvervsuddannelser 

• fiskeri- og lokoføreruddannelserne.  

Øvrige uddannelser, der er repræsenteret på kostafdelingerne, giver ikke ret til refusion fra AUB. Dette 

gælder heller ikke elever og lærlinge i skoleoplæring, OPU-elever og -lærlinge eller elever og lærlinge, der 

opholder sig på kostafdelinger i oplæringsperioder. OPU-elever og -lærlinge har dog mulighed for selv at 

søge om refusion af udgifter til kost- og logi hos AUB i forbindelse med oplæring i udlandet. 

Retten til refusion gælder for kost- og logiophold, der opfylder et af følgende kriterier: 

• Opholdet er nødvendigt, dvs. at transporttiden mellem elevens eller lærlinges hjem og nærmeste 

skole er mindst fem kvarter med offentlige transportmidler. 

• Opholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og eleven eller lærlingen, og skolen ikke er nærmeste skole. 

Herudover skal der være tale om ophold i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være indgået en 

erhvervsuddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev eller lærling. 

Retten til refusion gælder kun for kost- og logiophold, der er begyndt tidligst den 1. januar 2015. 

 

Kostafdelingen skal indberette oplysninger 
Kostafdelingen skal elektronisk indberette oplysninger til AUB om elever og lærlinge: 

• der er optaget med statstilskud som følge af, at deres transporttid fra hjem til nærmeste skole er på 

mindst fem kvarter med offentlige transportmidler 

• hvor opholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og elev eller lærling, og skolen ikke er nærmeste skole. 

Øvrige kost- og logiophold, der ikke giver ret til refusion, skal ikke indberettes til AUB. De nærmere detaljer 

for, hvilke kost- og logiophold der giver ret til refusion, er angivet i tabellerne på de næste sider. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Typer af elever og lærlinge på kostafdelinger, der giver ret til refusion af kost 

og logi fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
Følgende tabeller er et overblik over, hvilke elevtyper der giver ret til refusion af kost og logi.  

Bekendtgørelsen om optagelse på kostafdelinger1 

Para
graf 

Typer af elever 
og lærlinge der 
kan optages på 
en kostafdeling 
 

Ingen betaling til 
kostafdelingen 

Betaling til 
kostafdelingen 
med statstilskud 

Fuld betaling til 
kostafdelingen 
(IDV2) 

Ret til refusion 
af kost og logi 

§3.2 Erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge som 
opfylder 5 
kvarters reglen 

1. Forsørgere § 7 
2. Under 18 år på 
grundforløb § 8 
 

Øvrige elever og 
lærlinge i 
gruppen3 § 9.1 

 Ja, når skolen har 
afgjort, at der er 
mere end 5 
kvarter fra 
elevens eller 
lærlingens hjem til 
nærmeste skole 

§3.3 Erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge som har 
valgt en skole 
længere end 5 
kvarter fra 
hjemmet, men 
som kunne have 
søgt en nærmere 
skole inden for 5 
kvarters 
transporttid 

  Efter regler for 
indtægtsdækket 
virksomhed § 9.2 

Ja, hvis kost- og 
logiopholdet er 
aftalt mellem 
arbejdsgiver og 
elev eller lærling 

§3.4 Frafaldstruede 
erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge 

1. Forsørgere § 7 
2. Under 18 år på 
grundforløb § 8 
 

Øvrige elever og 
lærlinge i 
gruppen4 § 9.1 

 Ja, hvis kost- og 
logiopholdet er 
aftalt mellem 
arbejdsgiver og 
elev eller lærling, 
og der ikke er 
valgt skole 
nærmest elevens 
eller lærlingens 
hjem 

§3a Erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge i 
skoleoplæring, 
som tidligere har 
været optaget på 
en kostafdeling 
efter § 3 
 

   Nej, der er aldrig 
refusion for elever 
og lærlinge i 
skoleoplæring, da 
de ikke har en 
erhvervsuddan-
nelsesaftale 

 
1 Bekendtgørelse nr. 209 af 1. april 2009 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse med senere ændringer 
2 IDV = Indtægtsdækket virksomhed 
3 Beløbet må ikke overstige maksimumsbeløb pr. uge fastsat i de årlige finanslove 
4 Beløbet må ikke overstige maksimumsbeløb pr. uge fastsat i de årlige finanslove 



Para
graf 

Typer af elever 
og lærlinge der 
kan optages på 
en kostafdeling 
 

Ingen betaling til 
kostafdelingen 

Betaling til 
kostafdelingen 
med statstilskud 

Fuld betaling til 
kostafdelingen 
(IDV2) 

Ret til refusion 
af kost og logi 

§4 Erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge på 
landbrugsuddan-
nelsen 

1. Forsørgere § 7 
2. Under 18 år på 
grundforløb § 8 
 

Øvrige elever og 
lærlinge i gruppen 
§ 10. 
Beløbsgrænse 
fastsat til 550 pr. 
uge for elever og 
lærlinge på 
landbrugsuddan-
nelsen 

 Ja, enten hvis der 
er mere end 5 
kvarter fra 
elevens eller 
lærlingens hjem til 
nærmeste skole 
eller hvis kost- og 
logiopholdet er 
aftalt mellem 
arbejdsgiver og 
elev eller lærling, 
og der ikke er 
valgt skole 
nærmest elevens 
eller lærlingens 
hjem 

§5.1  Deltagere i 
arbejdsmarkeds-
uddannelser eller 
på enkeltfag 
 

Ingen betaling § 7   Nej, idet ingen 
betaling til kost-
afdelingen og 
ingen erhvervs-
uddannelses-
aftale 

§5.2 GVU-elever 
 

Ingen betaling § 7   Nej, idet ingen 
betaling til kost-
afdelingen og 
ingen erhvervs-
uddannelses-
aftale 

§5a Erhvervsuddan-
nelseselever og  
-lærlinge som 
opfylder 5 
kvarters reglen  
kan under 
oplæring optages 
på en 
kostafdeling 
 

  Efter regler for 
indtægtsdækket 
virksomhed §9.2 

Nej, der 
udbetales kun 
refusion under 
skoleophold, ikke 
under oplæring 

§6 Andre erhvervs-
uddannelses-
elever og -
lærlinge, der ikke 
opfylder 5 
kvarters reglen  

  Efter regler for 
indtægtsdækket 
virksomhed §9.2 

Ja, men kun hvis 
kost- og 
logiopholdet er 
aftalt mellem 
arbejdsgiver og 
elev eller lærling, 
og der ikke er 
valgt nærmeste 
skole fra elevens 
eller lærlingens 
hjem 
 

§10a Udenlandske 
elever fra 3. lande 
(dvs. ikke 
EU/EØS lande) 

  Efter regler for 
indtægtsdækket 
virksomhed §10a 

Nej, disse elever 
giver ikke ret til 
refusion 



Øvrig lovgivning og bekendtgørelser 

Lov eller 
bekendtgørelse 

Typer af elever og lærlinge der kan 
optages på en kostafdeling 

 

Ret til refusion af kost og logi 

Bekendt-
gørelse PIU5 

Elever og lærlinge som er i oplæring i 
udlandet eller udstationeret af en dansk 
arbejdsgiver 

Ja, enten når skolen har afgjort, at eleven 
eller lærlingen kan optages på 
kostafdelingen, og der er mere end 5 
kvarter fra elevens eller lærlingens hjem til 
nærmeste skole, eller hvis kostopholdet er 
aftalt mellem arbejdsgiver og elev eller 
lærling, og der ikke er valgt nærmeste 
skole fra elevens eller lærlingens hjem.6 

AUB-loven7 Erhvervsuddannelseselever og -lærlinge 
uden oplæring (EUV1), der er omfattet af 
krav om 3 måneders forudgående 
fuldtidsbeskæftigelse i en 
sammenhængende periode hos samme 
arbejdsgiver (eller tilsvarende på deltid) 

Der er ret til refusion fra og med datoen 
for beskæftigelseskravets opfyldelse, når 
betingelserne for at modtage refusion 
ellers er opfyldt, jf. bestemmelserne 
ovenfor. 

Bekendt-
gørelse kost og 
logi §38 

Frivillig supplerende undervisning Ja, når dette indgår i en 
erhvervsuddannelsesaftale, og når 
betingelserne for at modtage refusion 
ellers er opfyldt, jf. bestemmelserne 
ovenfor. 

Bekendt- 
gørelse kost og 
logi §49 

Erhvervsrettet og studierettet påbygning Ja, når dette indgår i en 
erhvervsuddannelsesaftale, og når 
betingelserne for at modtage refusion 
ellers er opfyldt, jf. bestemmelserne 
ovenfor. 

 

 

 
5 Bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet 
m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
6 Det er kostafdelingen som afgør om betingelserne er opfyldt, idet det er dem som i forvejen fortolker reglen 
i kostbekendtgørelsens § 3, stk. 1 
7  Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag af 27. december 2014 
8 Bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgiveres udgifter ved elevers ophold på kostafdelinger 
fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
9 Bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgiveres udgifter ved elevers ophold på kostafdelinger 
fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 


