Varning för indraget studiebidrag i
samband med hög frånvaro
Till (elevens namn, personnummer och klass)
___________________________________________________________________________
Du har för hög frånvaro och god närvaro är en förutsättning för att du ska nå kunskapskraven. Det här är en varning som du har alla möjligheter att rätta till genom att vara på alla
lektioner under de närmaste 10 skoldagarna. Om du är frånvarande under den här ”varningsperioden” kommer vi anmäla till CSN. Vi kommer anmäla att ditt första skolktillfälle var
(år mån dag):______________________________
Mentors namnteckning:_________________________________________________

Datum (år mån dag):_______________________________________

Eleven får original, mentor sparar en kopia och skickar kopia till vårdnadshavare och
kurator.

INFORMATION Från CSN (www.csn.se)
Studiebidraget är pengar som du får från CSN när du går på gymnasiet. Tanken är att det ska
underlätta för dig som studerar. För att få studiebidraget måste du läsa på heltid. Om du skolkar
kan du bli av med studiebidraget.
Om du är borta utan att skolan har godkänt det, räknas det som skolk. Då ska skolan kontakta CSN
och meddela att du skolkat. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I
brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte
stämmer, kan du höra av dig till CSN eller till din skola inom sex dagar. Därefter stoppar vi utbetalningen av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidrag igen.
Om du fått för mycket pengar
Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. I första
hand drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar. Om du fortsätter att skolka och därför inte
får fler utbetalningar, skickar vi ett återkrav till dig. Det gör vi även om dina kommande utbetalningar
inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med
en summa som du måste betala tillbaka. Då får du också en expeditionsavgift på 100 kronor.
Andra bidrag kan påverkas
Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har
inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från
Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.
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