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Ansøgning om rejserefusion i KaJO (særlig Corona-pulje) 

Som følge af den ekstraordinære situation, hvor smittespredningen med Corona har forårsaget, at 
SDU er blevet lukket ned, og at det derfor ikke er muligt at låne biler til udførelse af opgaver stillet 
af studiet, har KaJO besluttet at oprette en midlertidig ordning, hvor man kan søge rejserefusion 
for rejser i forbindelse med studieopgaver, forudsat at rejsen opfylder følgende krav: 

- Rejsen er foretaget for at udføre en opgave stillet af studiet.  
- Opgaven er blevet stillet INDEN nedlukningen blev meldt ud mandag d. 07. december 2020.   
- Der var i opgavebeskrivelsen et tilbud, om at man kunne låne en bil af SDU  
- Rejsen skal være foretaget i perioden 07. december 2020 - 03. januar 2021.  

KaJO udbetaler refusion på op til 250,- kroner pr. eksamensgruppe pr. rejse. Dog maksimalt 
1000,- kr. pr. eksamensgruppe pr. opgave i perioden.  

KaJO udbetaler rejserefusion for rejser med billigst mulige offentlige transportmiddel. KaJO kan i 
særlige tilfælde gå med til at udbetale rejserefusion ved leje af bil. I så fald skal KaJO kontaktes 
nærmere herom INDEN afrejse.  

KaJO udbetaler rejserefusion for rejsende, der er medlem af Dansk Journalistforbund.  

 

For at få udbetalt rejserefusion skal du sende en ansøgning til kontakt@kajosdu.dk. Skriv 
”Rejserefusion” i emnefeltet sammen med dit navn. Ansøgningen skal være KaJO i hænde senest 
syv dage efter rejsen. Rejser foretaget i 2020 skal være KaJO i hænde senest 31. december 2020.  

Ansøgningen skal indeholde:	 

• Kvittering for billetter til transport. Bemærk, at en MobilePay kvittering ikke er nok. Det skal 
fremgå tydeligt af kvitteringen, hvad der er blevet købt. En MobilePay kvittering kan dog 
godkendes, hvis den fremsendes sammen med et billede af billetten, hvor både dato og pris er 
påtrykt.  

• Dokumentation for at rejsen er berettiget til rejserefusion (fx screenshot af 
eksamensspørgsmålet, hvor det fremgår, at man har haft mulighed for at låne en bil, og 
at opgaven er blevet stillet inden 07. december 2020.) 

• Navn(e) + semester på alle ansøgere.  

• DJ-nummer (syv-cifret) for alle ansøgere.  

• E-mail.  



   
  09.12.2020 
 
     

Ekstraordinær pulje til rejserefusion  Side 2 af 2 

• Kontoplysninger 

• Underskrift fra alle ansøgere 

 

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte KaJO gennem sociale medier eller på 
kontakt@kajosdu.dk.  

 
 

 
 
  


