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Program
1. Ny organisering i SIRI

2. Studiekontoret i SIRI

3. Betingelser der skal være opfyldt for at få opholdstilladelse som højskolelev

4. Visumfri versus visumpligtig

5. Gennemgang og illustration af ansøgningsprocessen

- ansøgning fra udland

- ansøgning fra DK

- forlængelse af ophold

6. Oprette ansøgningsskema /Online ansøgning

7. Opholdskort

8. Højskolernes medvirken til hurtigere sagsbehandling

9. Skolelister

10. Tal og tendenser på højskoleområdet

11. Spørgsmål og kontaktoplysninger



Ny organisering i SIRI

• Pr. 1. april 2019 lægges SIRI og Statsforvaltningen sammen

• Studiesagerne vil forsat blive behandlet i hver sit kontor, så ingen 
organisatoriske ændringer for EU-studerende og internationale 
studerende



Hvad laver Studiekontoret i SIRI ?

4 teams sørger for:

• Oprettelser

• Sagsområder: IKKE Eu-borgere

• Studerende og ph.d.

• Au-pairs

• Volontører og Working Holiday

• Medfølgende familiemedlemmer

• Kontrolarbejde

• Vagter i Borger- og Callcenter

• Politikudvikling og ministerbetjening

• Pressehåndtering

• Interessentmøder



Højskoleophold Internationale Studerende -
betingelser 
• Optaget på en godkendt folkehøjskole under statsligt tilsyn.

• Skolens forstander skal enten erklære på tro og love, at kurset, som man er optaget 
på, vil udløse statstilskud efter lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler og frie 
fagskoler (st1 del 1)

Dokumentation fra Ansøger:

• Betalt deltagergebyr til højskolen

• Optaget biometri og betalt gebyr til SIRI

• Underskrevet og SENDT ansøgning inden 30 dage

• Konsekvens ved fejlet forlængelse (online) – Ulovligt ophold

• Selvforsørgelse under ophold, såfremt ej kost og logi på skolen.

• Tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt forstå enten dansk, 
svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau

• Søg i god tid gerne 3-4 måneder før opholdet begynder



visumfri eller visumpligtig

• Visumfri:

• Kan indrejse i Danmark og indgive ansøgning inden visum udløber

• Borgercenteret

• Politi

• Online (nyidanmark)

• Kan indrejse i Danmark og påbegynde kursus og afvente afgørelse

• Lokalisering af ansøger: Visumfrie studerende som indrejser i Danmark 
forud for udstedelse af tilladelse skal skriftligt oplyse SIRI om deres e-mail og 
adresse i DK og deres navn påføres postkasse.

• Indgivelse af ansøgning efter udløb af visumfri periode (afvisning ulovligt 
ophold)

• Visumpligtig:

• Skal afvente afgørelse i hjemlandet el. i land hvor pågældende har lovligt 
ophold

• Undtagelse: visum til Schengen, opholdstilladelse i DK eller Schengen



Optagelse på en 
dansk højskole

HØJSKOLE: 
Ansøgningsskema, 
del 2 udfyldes og 
sendes til eleven 

(kode) 

Elev opretter et sb.id og 
betaler gebyret 

A:Elev: Ansøgningsskema 
del 1 udfyldes, sb.id  
indsættes og sendes 

online

Elev: optag  af 
biometri ved 

repræsentation 
Senest 14 dage 

efter indgivelse af 
ansøgning

B:  Elev 
indgiver 

ansøgning ved 
ambassade, 

konsultat, VFC) 

Repræsentation 
interviewer elev. 

Sender ansøgning ,  
dokumentation  og 

biometri til SIRI

Ansøgning, 
biometri og gebyr 

registreres hos SIRI 
og sagsbehandling 

starter

sag ej oplyst, 
kontakter SIRI elev 
via Repræsentation 

eller højskole

sag oplyst træffes 
der afgørelse –

opholdstilladelse ell. 
afslag

Elev:  Får afgørelse 
via repræsentation. 
Højskole får kopi  (ej 
ved afslag, dog med 

fuldmagt)

Afslag: 
Repræsentation

informerer elev om 
afgørelse + 

klagevejledning.

Tilladelse: 
Repræsentation 

udsteder et indrejse 
visum,  når elev er 

visumpligtig 

Elev rejser til 
Danmark

Elev ankommer til 
højskole, registrer 

sig ved 
bopælskommune 
(cprnr. og eboks)

Elev modtager 
opholdskort 2-3 

uger efter 
registrering af DK. 

adresse

Ansøgningsproces – 1. gangsansøgning fra udlandet



Optagelse på en 
dansk højskole

Højskole udfylder 
del 2 af 

ansøgningsskemaet 
og sender det til 

eleven  

Elev opretter et sb.id og 
betaler gebyret 

Elev udfylder del 1 af 
ansøgningen, indsætter 

sb.id og indgiver 
ansøgningen  A: online 

… 

B: Elev indgiver ell. 
sender ansøgning 
til SIRI

Elev: biometri-
optag ved Politi 

eller hos SIRI 
Senest 14 dage 

efter 
ansøgning er  

indgivet)  

Elev interviewes af 
Politi eller SIRI. 

Politi sender 
interview SIRI

Ansøgning, 
biometri og gebyr 

registreres hos SIRI 
og sagsbehandling 

starter

Er sag ej oplyst, 
kontakter SIRI elev 

eller højskole

Er sag fuldt oplyst
træffes der afgørelse 
– opholdstilladelse 

ell. afslag

Tilladelse: Elev 
modtager afgørelse 
via e-boks eller pr. 

brev.  Kopi til 
Højskole (ej ved 

afslag)

Elev ankommer til 
højskole, registrer 

sig ved 
bopælskommunen 
og får tildelt cprnr.

Elev modtager opholdskort 2-3 
uger efter registrering af DK 

adresse

Afslag: Elev modtager 
afgørelse, klagevejledning og 

udrejsefrist.

Ansøgningsproces – 1. gangsansøgning fra Danmark



Online ansøgning

• Nyidanmark.dk 

• Højskolen starter ansøgningen og udfylder første del. 

• OBS: Kursusnavn (opholdskort + hjemmeside)

• Højskolen modtager referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som 
sendes til eleven

• Eleven åbner ansøgning og udfylder sin del.

• Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, kontakter vi 
ansøger og/eller højskolen.



Online ansøgning



Forlængelse af højskoleophold
(skema:ST3, kun online)

• Forlængelse: Fortsat ophold ved samme højskole og samme kursus. 

• Forlængelse: Når opholdet følger lige efter ansøgers første ophold. Ingen 
pauser i ophold, (juleferie eller sommerferie)

• 1. gangs ansøgning: Fortsat ophold i DK men ved en ny højskole

• 1. gangs ansøgning: Nyt  ophold på samme højskole efter sommerferien 

• MAX 18 måneders opholdstilladelse til højskoleophold.



Udstedelse af opholdskort 

• Eleven modtager opholdskort, efter registrering i cpr / fremmødt hos 
Borgerservice/kommunen medbringende pas og opholdstilladelse (SIRIs
afgørelse).

• Opholdskort udstedes efter at eleven har fået optaget biometri

• Opholdskort udstedes ikke ved ophold under 90 dage



Højskolens medvirken til hurtig sagsbehandling
Højskole

• Højskolens kontaktperson der er nævnt i ST1 bør have kendskab til 
ansøgningen.

• Orientere SIRI om kontaktpersoner i ferieperioder

• Skoleliste, eller mail (under 5 ansøgere) når ansøgning ikke er indgivet 
online 

• Udfylde ST1og tilføje kommentarer og kursusnavn

• Højskolen kan overveje muligheden for at få en fuldmagt af elev.

Ansøger

• Gøre elev opmærksom på hvad ansøger skal gøre for at processen ikke 
går i stå.

• Vejlede eleven om tilmelding til e-boks, folkeregistrering.



Udfyldelse af skolelister

• Skolelister fremsendes inden studiestart

• Benyt en liste pr. semester, hvor alle udenlandske studerende uden for EU er påført med navn 
og fødselsdato.

• Navngiv filen med semester og  højskolens navn og send via kontaktformularen på 
nyidanmark.dk

Hvem skal fremgå af skolelisten

• Papiransøgning: Anfør de studerende, der er endeligt optaget

• Den studerende SKAL have betalt studieafgift og være endeligt optaget på højskolen

Fremsend gerne skoleliste, så snart der er optaget nye elever 

• Skoleliste skal udfyldes og har man under 5 udenlandske elever kan man sende oplysninger i en 
mail og ej udfylde skoleliste

• Ingen skoleliste, når ansøgning er indgivet online og elev fuldt optaget



Meddelte opholdstilladelser til internationale elever med henblik 
på uddannelse



Meddelte afslag til internationale elever med henblik på 
uddannelse



Vi udvalgte tilfældige 1. gangs sager (på alle studieområder) i Studiekontoret, afsluttet i 2017. 
De udvalgte sager var sager fra internationale elever, som ikke var fuldt oplyst fra 
indgivelsesdato.

Gode råd:

• Optagelseskrav

• Søg i god tid (sagsbehandlingstid er 2 måneder)

• Online ansøgninger

• Biometri inden 14 dage fra indgivelse af online ansøgning

• Skærpet krav til forevisning af pas (kopi af samtlige sider)

• Skolelister til SIRI ( hvis ikke online ansøgning)



Afgørelser (folkehøjskoler i 2018, tilfældige udvalgte 
nationaliteter) 



Afslag – hvorfor? 

Primære årsager: formodningsafslag 

• Studiebekendtgørelsens § 9 

1) Uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber 

2) Tidligere ansøgninger 

3) Tidligere opholdstilladelse i DK eller Schengen 

4) Tidligere inddraget studieopholdstilladelse eller afslag 

5) Uddannelsesinstitutionen (Højskole) 



Inddragelse af opholdstilladelser (højskoler) 



Kontaktoplysninger og sikker kommunikation 
med SIRI

Vi opfordrer til at man benytter kontaktformularen på nyidanmark.dk  med det formål at sikre 

ansøgers og jeres oplysninger bedst muligt

Fortrolige eller følsomme personoplysninger:

❑ Oplysninger eller spørgsmål til en sag eller ansøger, f.eks. Orientering om udmeldelse eller ny 

dokumentation

❑ Indsendelse af skolelister

Du er også velkommen til at ringe til Studie på 7214 2002



Spørgsmål?


