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1) Uddannelsesinstitution
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3) Normeret studietid

4) Indflytningsdato (se evt. lejekontrakt)

5) Påbegyndt uddannelse (md./år)

6) Forventes afsluttet (md./år)

Opstart af ny uddannelse f.eks. kandidat eller anden overbygning
7) Uddannelsesinstitution

8) Uddannelse

9) Påbegyndt uddannelse (md./år)

Jeg erklærer herved på tro og love at jeg opfylder alle nedenstående punkter:
1. Jeg er indskrevet på en af følgende uddannelser
▪ Folkeskole eller gymnasial uddannelse på fuld tid (STX/HHX, HTX, HF eller tilsvarende)
▪ Anden SU-godkendt uddannelse, herunder enkeltfags HF med mere end 23 timer pr. uge
▪ Elevuddannelse
▪ Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
▪ Produktionsskole
▪ ph.d.
2. Jeg planlægger at være studieaktiv i det kommende år.
3. Jeg har samlet set boet i kollegie-/ungdomsbolig i under 5 år.
4. J eg er ikke fra min indflytningsdato og forventer ikke at blive mere end et år forsinket på min uddannelse
ifht. normalstudieplanen i min boperiode. Dette kan ved stikprøvekontrol dokumenteres ved eksamensudskrifter eller tilsvarende.
5. J eg opfylder i øvrigt betingelserne for at bo i ungdomsbolig og er ikke bekendt med forhold, der kan give
grund til tvivl om studieaktivitetskravet er opfyldt.
6. A
 lle de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er ikke i strid med punkterne 1. til 5.
7. J eg er bekendt med, at afgivelse af falske oplysninger på tro- og love i sig selv kan straffes med fængsel og
at UBSBOLIG A/S frit kan politianmelde falske erklæringer. Jeg er endvidere bekendt med, at jeg frit kan
vælge at foretage et fuldt, dokukmenteret studietjek (se www.ubsbolig.dk) i stedet for denne erklæring.
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