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Befordringsgodtgørelse for skolepraktikelever 

 
 
Du skal indrapportere og søge om befordringsgodtgørelse via www.sdbf.dk. Du skal være 
opmærksom på, at du skal have mere end 10 km hver vej, enten til skolepraktik eller til 
skole, for at være berettiget til at få udbetalt befordringsgodtgørelse. Din ansøgning om 
befordringsgodtgørelse skal være praktikcentret i hænde senest den 4. i måneden, for at vi 
kan nå at udbetale godtgørelsen sammen med din skp-ydelse den sidste hverdag i samme 
måned. 
 
Bemærk, at du kun kan søge for én periode ad gangen, og at det kun er muligt at indsætte én 
skp-periode og én skoleperiode ad gangen. Hvis du har en skp-periode, en skoleperiode og 
en skp-periode igen, er du nødt til at dele det op på to blanketter. 
 
Du skal uploade dokumentation for den afholdte udgift, og pendlerkort udbetales først efter 
kortets udløbsdato. 
 
Du får udbetalt 90% af billigste offentlige transport når du er i skolepraktik, og 100% når du 
er på skoleophold. 
 
Hvis du har spørgsmål, kan du få hjælp hos din instruktør eller i praktiksekretariatet i Herlev. 
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FØRSTE GANG DU SKAL BRUGE SYSTEMET 

Når du skal udfylde en blanket, skal du først gå ind på www.sdbf.dk.  

Herefter skal du vælge organisation - NEXT Uddannelse København - og trykke "Fortsæt". 

 

 

NÅR DU SKAL LOGGE PÅ 

Tryk på "skift logintype" og vælg "NemID". 

Herefter fremkommer NemIDs almindelige login-billede, hvor du logger på med dit NemID og 
nøglekort. 
(Hvis du får en "Error" meddelelse skal du rydde browserhistorikken eller benytte en anden browser). 

Indtast din e-mailadresse, og tryk "Gem" (dette skal kun gøres første gang du logger ind). 

 

  

BEFORDRINGSREFUSION 
SKP-ELEVER 

QUICKGUIDE TIL SDBF 
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DU ER NU LOGGET IND 

Tryk på "Ny blanket" - herefter "Skolepraktikelever", 
 Vælg  "Befordringsrefusion - Skolepraktik - 1.4 - NEXT 4".  

Ved at trykke på       til venstre kan du få blanketten til at ligge øverst som din favorit.  
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UDFYLD BLANKETTEN 

OBS - der må kun være udgifter for én periode på blanketten. 

Når der sættes kryds i "Ja" i punktet "Har du været i skolepraktik?" folder blanketten sig ud. 

Se næste side. 
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UDFYLD BLANKETTEN 

Kryds af om du har været "i skolepraktik", "på skoleophold" eller "i VFP" - det er muligt at krydse flere 
muligheder af i samme periode. 

Blanketten folder sig ud når der krydses af i "Ja". 

 

 

 

Blanketten sendes automatisk til praktikadministrationen når du har trykket "Send blanket". 

Praktiksekretariatet gennemgår blanketten.  
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BLANKETTEN SENDES RETUR TIL DIG / HVOR LANGT ER MIN BLANKET? 

Hvis der mangler at blive udfyldt nogle felter eller der mangler vedhæftet dokumentation, sender 
praktiksekretariatet blanketten retur til dig. 

Tryk på "Vis blanketoverblik" - her vil der under noter stå hvad der mangler for at 
praktiksekretariatet kan godkende blanketten. 

Udfyld det der mangler og tryk på "Send blanket" igen. 

Under blanketoverblik kan du også følge med i hvor langt din blanket er i sagsbehandlingen. 
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