Søknad om stipend til
delvis dekning av skolepenger
For elever ved utenlandske eller internasjonale
videregående skoler (må sendes i tillegg til
nettsøknad om stipend og lån)

1 Personlige opplysninger
Etternavn

Fornavn og mellomnavn

Nasjonalitet/statsborgerskap

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse (i Norge)

Postnummer

Poststed

2 Lærested
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet / A+ World Academy

Studieretning/klasse
Utveksling VG2 (Grade 12)

Skolepenger per år (kr)

Mottar du støtte fra andre til betaling av skolepenger?

Skolepenger: 219.000 NOK
Internatkostnader: 96.000 NOK
Totalt: 315.000 NOK

□Nei
□Ja (legg ved bekreftelse som viser beløpet)

3 Søkerens underskrift
Jeg bekrefter at de opplysningene som er gitt i søknaden, er riktige.
Sted/dato

Underskrift

4 Foreldres/foresattes underskrift (for søkere under 18 år)
Jeg/vi bekrefter at de opplysningene som er gitt i søknaden, er riktige.
Sted/dato

Underskrift

5 Lærestedets bekreftelse*
Vi bekrefter at søkeren er elev og betaler skolepenger som oppført i punkt 2.
Stempel/underskrift

* Se baksiden for mer informasjon.
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Stipend til delvis dekning av skolepenger
For elever i utenlandske eller internasjonale videregående skoler
Er du elev ved en utenlandsk eller internasjonal videregående skole i Norge eller i utlandet, kan du få
stipend til delvis dekning av skolepengene. Vilkåret er at du har rett til støtte fra Lånekassen, og at
skolepengene ikke er dekket av andre. Følger du et utdanningstilbud der skolen får statstilskudd fra
Norge, kan du likevel ikke få stipend til skolepenger. Støtte til skolepenger går bare til å dekke
skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med utdanningen

Hvor mye?
Støtten blir gitt med 85 prosent av de faktiske skolepengene, men er avgrenset til 87 255 kroner per
undervisningsår.

Slik fyller du ut og sender inn søknaden
Dersom du er elev ved en internasjonal skole i Norge, skal skolen bekrefte skolepengebeløpet i punkt 5.
Søknaden leverer du på skolen.
Dersom du går på et United World College, må du sende søknadsskjemaet til UWCs hovedkontor i
Oslo, som bekrefter beløpet for skolepengene direkte på søknadsskjemaet.
Dersom du er elev ved andre utenlandske læresteder, må du legge ved en bekreftelse fra skolen som
viser hvor mye du skal betale i skolepenger. Det er ikke nødvendig at du får skolens bekreftelse i punkt
5. Skjemaene sender du til Lånekassen, Postboks 430 Alnabru, 0614 Oslo.
Det gis bare støtte til skolepenger som du faktisk betaler. Dersom du får dekket hele eller en del av
utgiftene til skolepenger av andre, må du legge ved en bekreftelse som viser hvilket beløp du får dekket.

Husk å søke om vanlig støtte i tillegg
Du kan få dette stipendet bare dersom du har rett til vanlig støtte fra Lånekassen. For at Lånekassen
skal kunne vurdere stipend til delvis dekning av skolepenger, må du derfor sende inn en nettsøknad om
stipend og lån. I tillegg må du fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Skjema P – artikkelnummer 9001559 – bokmål – 06.2015

