
 

TILSKUD TIL TRANSPORTUDGIFTER I FORBINDELSE MED PRAKTIK 

PSYKOLOGISK INSTITUT 

 

Kort vejledning: 

- Læs vejledende regler vedr. praktik. 
- Læs hele skemaet igennem før du udfylder det. 
- Udfyld skemaet med BLOKBOGSTAVER eller maskinskrift. 
- Udfyld alle felter. 
- Uddybende vejledning findes bagerst. 

 
1) Personoplysninger 

Angiv dit studienummer ved Aarhus Universitet (kun studerende indskrevet ved Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet kan tildeles tilskud), dit cpr.nr., samtlige fornavne og dit efternavn. 

Årskortnummer______________________ cpr.nr._________________________ 

Fornavn(e)_______________________ ___ Efternavn______________________ 

Gade og nummer____________________________________________________________ 

Postnummer og by_____________________ Telefonnummer__________________ 

 
2) Praktiksted 

Angiv praktikstedets kontaktperson, adresse samt telefonnummer. 

Kontaktpersonens navn______________________________________________________ 

Praktikstedets navn_________________________________________________________ 

Gade og nummer___________________________________________________________ 

Postnummer og by______________________ Telefonnummer__________________ 

 

 

 

 



3) Generelle oplysninger om praktikken

Angives i dag, måned, år. 

Praktikkens start___________________________ 

Praktikkens udløb___________________________ 

Skema hvor praktikvejleder godkender din praktik SKAL VEDLÆGGES 

4) Transportform

Søger om tilskud til at benytte eget køretøj 

Samlet udgift til benzin (max. 50 dage)___________________________ Kørsel 

i egen bil fra Aarhus Universitet til praktikstedet refunderes med 1 kr. pr. km 

tur/retur i max. 50 dage.  

NB der skal vedlægges original benzinkvitteringer for hele beløbet! 

Udskrift fra Krak med angivelse af km skal vedlægges. 

Søger om tilskud til transport med billigste offentlige transportmidler 

Samlet udgift til billetter (max. 50 dage)____________________________ Ved 

benyttelse af billigste offentlige transportmiddel vedlægges originalbilletter. 

5) Underskrift

Undertegnede bekræfter hermed, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

Dato________________ Underskrift_______________________________ 

Dette skema indleveres til:  
Britta Drachmann Agerskov, Psykologisk Institut, Bartholins Allé, Bygning 1350, 8000 Århus C 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Britta Drachmann Agerskov telefonnr. 87 16 57 95 eller e-
mail bdagerskov@psy.au.dk.  

mailto:bdagerskov@psy.au.dk


VEJLEDNING TIL TRANSPORTUDGIFTER I FORBINDELSE MED PRAKTIK 

PSYKOLOGISK INSTITUT 

Generelt for bevilling af transportudgift 

Som hovedregel ydes tilskud til transport med billigste offentlige transportmiddel. 

Refusion kræver indlevering af originalbilag. 

Der ydes ikke transporttilskud, hvis praktikstedet ligger inden for Århus Kommunale. 

Hvor offentlige transportmidler ikke eller kun med vanskelighed kan benyttes, kan der gives 
tilskud til dækning af udgifter til anden rejseform. 

Der ydes tilskud til kørsel i egen bil med 1 kr. pr. kilometer. Der ydes ikke tilskud til kørsel for 
praktikstedet, men alene kørsel mellem Universitetet og praktiksted. 

Ligger praktikstedet så langt væk, at der bliver tale om udstationering, kan der gives tilskud til 
ud- og hjemrejsen, én tur/retur Århus i perioden, samt tilskud til bolig. 

Boligtilskuddet kan maksimalt andrage kr. 250,- pr. uge. (Der kan ikke samtidig gives tilskud til 
kørsel mellem bolig og praktiksted). 

Det er den studerendes ansvar at indlevere alle relevante oplysninger. 

1) Personoplysninger

Angiv dit studienummer ved Aarhus Universitet (kun studerende indskrevet ved Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet kan tildeles tilskud), dit cpr.nr., samtlige fornavne og dit efternavn. 

2) Praktiksted

Angiv praktikstedets kontaktperson, adresse samt telefonnummer. 

3) Generelle oplysninger om praktikken

Perioden for praktik, angives i dag, måned, år. 

4) Transportform

Kørsel i egen bil refunderes med 1 kr. per km tur/retur i max. 50 dage. 

Originalkvitteringer for køb af benzin indenfor perioden skal vedlægges rejseafregnings-
blanketten som dokumentation. Der skal afleveres benzinkvitteringer for hele beløbet som 
refunderes. 



Udskrift fra Krak af rutebeskrivelse fra Aarhus Universitet til praktikstedets adresse skal 
vedlægges rejseafregningsblanketten som dokumentation. 

Ved benyttelse af billigste offentlige transportmiddel vedlægges originalbilletter. 

5) Underskrift

Dato og underskrift udfyldes og bekræfter at de anførte oplysninger er korrekte. 

Herefter sendes blanketten til: Britta Drachmann Agerskov, Psykologisk Institut, Bartholins 
Allé, Bygning 1350, 8000 Århus C. 


