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Barn-- och utbildniingsförvaltnin
ngen

Viktigt om frånvaro
Kom ihå
åg att anm
mäla om du blir sjuk eller vårdar barn undeer din studietid
Du har möjlighet
m
att behålla
b
ditt sstudiestöd om
m du helt avsstår från att st
studera vid sjukdom
eller vårdd av barn elleer närståendee. Dessa veck
kor räknas in
nte in i det tootala antalet veckor
v
du haft sttudiemedel. De
D räknas innte heller in i prövningen av ditt studiieresultat. Un
nder de
veckor duu är sjuk kan
n lånedelen skkrivas av, deetta görs efter 30:e dagenn.

Egen sjukdom
Så här går
g det till:
1. Du anmäler
a
sjuk
kdom till Förrsäkringskasssan, telefon: 0771-524 5224 och till sk
kolan
05111-323 32.
2. Förssäkringskassan prövar om
m du är så sju
uk att du intee alls kan stuudera.
3. Förssäkringskassan meddelarr CSN de tideer som de beedömer att duu är helt oförrmögen
att studera på grrund av sjukkdom.
4. CSN
N betalar ut studiemedel
s
ttill dig underr tiden du är sjukskriven på heltid.
5. Du meddelar
m
CS
SN när du bliir frisk.
6. CSN
N prövar om lånet kan skkrivas av när du varit sjuk
k i mer än 300 dagar.

Vård avv barn
Så här går
g det till:
1. Du anmäler
a
vård
d av barn tilll CSN, telefo
on: 0771-276 000 eller viaa Kontakta oss
o på
ww
ww.csn.se.
2. Upppehåll i studierna på grunnd av vård av
v barn ska sty
yrkas med läk
äkarintyg från
n och
medd barnets åttonde sjukdagg.
3. Läm
mna en skriftllig försäkrann till CSN när du börjar sttudera igen.
4. Förssäkran skickaas ut från Föörsäkringskasssan respektiive CSN då aanmälan gjorrts.
Vuxenutbbildningen kan kräva läkkarintyg från första sjukdaagen vid högg och upprepad
sjukfrånvvaro. Om intee läkarintyg kkan visas bedöms frånvaaron som ogilltig.
OBS! Kuursen du går på
p avrapportteras till CSN
N om du inte varit studieaaktiv under tre
t
veckor i följd
f
och intee har anmält giltig frånvaaro. Detta kaan påverka diin rätt till
studiestöd.
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