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Vejledning for refusion af transport til obligatoriske seminarer på
ATU | Midt.
I løbet af efteråret 2019 udfases den hidtidige refusionsordning af transportudgifter til
ATU | Midt. Herefter skal der søges om midlertidigt ungdomskort og eller
kilometerrefusion å jeres hjemmegymnasier i lighed med anden transport til jeres
ungdomsuddannelse. Fra 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at få refunderet
transportudgifter fra ATU | Midt.
Sådan kan du rejse gratis med offentlig transport til obligatoriske seminarer
på ATU | Midt, hvis du allerede har et ungdomskort:
Hvis du allerede har ungdomskort, skal du søge om et sekundært ungdomskort til den
sekundære rejsestrækning fra din adresse og dertil, hvor seminaret eller sommmercampen
afholdes. Du gør det selv på mitungdomskort.dk.
Du skal have én på din egen uddannelse til at bekræfte i systemet, at du deltager i forlagt
undervisning.
Når strækningen er bekræftet, kan du gå til midttrafik.dk og opsætte dit kort, som vil blive
udstedt og fremsendt til dig.
Det sekundære ungdomskort vil have en gyldighed på 30 dage. Her kan du altså også
benytte det til at deltage i de valgfrie seminarer.
Det er vigtigt, at du bestiller ungdomskortet i god tid i forvejen.
I helt særlige tilfælde kan der udbetales KM-penge (kilometerpenge). Det forudsætter
enten, at transporten med offentlig transport er minimum to timer længere end kørsel i bil,
at du skal vente i to timer eller at der ikke er adgang til offentlige transportmidler. I de
tilfælde skal du til den enkelte undervisningsgang have dit fremmøde bekræftet, hvorefter
sagsbehandleren på din uddannelse skal godkende, at de særlige forhold til stede. Du får
den særlige blanket på seminaret.
Hvis du ikke har et ungdomskort:
Kan du få refunderet udgifterne til din offentlige transport til de obligatoriske seminarer.
Rejser du med Arriva, tilstræbes det, at du i god tid sørger for at købe Arriva One Day
billet. Rejser du med DSB, forventes det, at du køber billetter med ungdomsrabat.
Du kan få refunderet dine kørselsomkostninger til laveste takst. Husk at fylde bilen, hvis I
er flere, der skal til samme seminar.
Refusionen varetages af din uddannelsesinstitution.

