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Sådan får du Ungdomskort 

Ungdomskort sikrer dig billig transport med kollektiv trafik. 

Fordele ved Ungdomskort 

Ungdomskort koster ca. 375 kr. pr. 30 dage. Det udstedes for et kvartal ad gangen. Så dvs. det koster ca. 
1.125 kr. for et kvartal.  

• Du kan køre ubegrænset mellem skole og hjem. 
• Du kan køre ubegrænset i dit takstområde (I Nordjylland, kan man køre i hele regionen dvs. fra 

Skagen til Hobro). 
• Bevæger du dig uden for dit takstområde, skal du kun betale børnetakst. 
• Du kan opnå rabat på togrejser efter de gældende regler hos DSB og ARRIVA 

 

Det er ganske enkelt at bestille, her er en vejledning til hvordan du gør: 

1. FGU Aalborg opretter og godkender dit ungdomskort, når du starter på skolen.  
2. Dette kan tage 1-2 hverdage, før du kan søge om kortet.  
3. Gå ind på www.ungdomskort.dk  
4. Her vælger du trin 1, og logger på med dit NEM-ID 
5. Tilføj uddannelsessted (FGU Aalborg) og tryk på Godkend og vælg afstand mindre end 3,5 timer  
6. Tryk på ”Gå til mit ungdomskort” og så går du ind på trin 2, her skal du også logge på med dit NEM-

ID en gang til. 
7. Nu skal du vælge hvilken slags kort du ønsker, det er vigtigt at du vælger Ungdomskort for 

ungdomsuddannelser, IKKE ungdomskort for 16-19 årige.  
8. Du følger bare trinene, vær opmærksom på at du skal have et digitalt billede klar. 

http://www.ungdomskort.dk/
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Når kortet er bestilt, vil der gå ca. op til 10 hverdage før du modtager kortet.  Kortet bliver sendt hjem til 
din adresse. Bagefter kan du betaler i banken eller ved NT.  

 
 

Hvis du selv har forsøgt at oprette ungdomskortet uden held, er du velkommen til at henvende dig i 
Administration, hvor du kan få hjælp. Husk dit NEM-ID og egen PC.  


