
                            Ansökan om bidrag för läromedel och skolmåltider för gymnasiala studier 
                                                       vid folkhögskola 
   
                                                                                                                                                         

 
 

  

Personuppgifter 
Efternamn Förnamn Personnummer 

   
Adress Telefon dagtid 

  
Postadress Telefon kvällstid 

  
E-postadress Mobiltelefon 

  

Uppgifter om skola 
Skolans namn Program Avser läsår eller termin 

   
Skolort Skolans telefonnummer 

  

Utbetalning 
Ange bank och kontonummer som utbetalning ska ske till 

 

Tidigare betyg från gymnasiet 
  

      Ja  Bifogas denna ansökan      Nej 
Gymnasieskolans namn Skolort 

  

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

  
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
Kunskapsförbundet Väst 
462 85 Vänersborg 
 
 

Bidrag för skolmåltider och bidrag till läromedel kan utgå till elever vid folkhögskola. Som 
läromedel räknas inte datorutrustning. Ersättningen kan sökas från och med höstterminen 
det år eleven fyller 18 år till och med vårterminen då eleven fyller 20 år. Bidraget avser elever 
som ska studera på gymnasienivå och som inte har ett slutbetyg från gymnasiet. Övriga 
villkor se bilaga. 

 
Ersättning betalas ut direkt till elev/vårdnadshavare i maj för vårterminen respektive decemberför 
höstterminen.  För att ersättning skall utgå måste studieintyg från skolan samt kvitton skickas till 
Kunskapsförbundet Väst. Ange namn och personnummer tillsammans med insända kvitton. 
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Ifylls ej av sökande 

Ansökan beviljas   
 

Ansökan beviljas ej   
 

Motivering till avslag 
 
 
 
 
 

Datum och underskrift 
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Övriga villkor 

 
Allmänt 
 
Den som har fyllt 18 år söker programmet direkt till aktuell folkhögskola. Utbildningen betalas av staten och 
berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Ansökan om inackorderingstillägg 
hanteras också av CSN. Kostnader för mat och litteratur ingår inte i utbildningen. Detta betalas av den 
studerande. 
 
För sökande bosatta inom Vänersborgs och Trollhättans kommuner gäller följande: 
 

Bidrag till elev som fyllt 18 år för studier vid folkhögskola, kan komma att bli aktuellt i särskilda fall där 

eleven, trots olika försök av hemkommunen (Kunskapsförbundet Väst) att ge stöd för genomförande, inte 

lyckats ge förutsättningar för eleven att erhålla gymnasieutbildning.  

Sökande under 18 år får utbildningen betald av hemkommunen fram till dess att den sökande fyller 18 år. 

 

Regler om bidrag   

a) Resor och inackordering 

Enligt lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) skall hemkommuner 

svara för dagliga resor mellan bostaden och skolan då färdvägen är minst 6 km. Med bostad avses den 

plats där eleven är folkbokförd och med skola avses den fastighet där eleven har sin huvudsakliga 

undervisning. Bestämmelsen gäller även för studier vid folkhögskola. Bestämmelsen om resebidrag 

gäller alla som har minst 6 km mellan bostad och skola. Resebidrag betalas ut t o m vårterminen det år 

eleven fyller 20. 

Inackorderingstillägg söks hos och beviljas av CSN. Hemkommunen betalar inte ut detta bidrag i 

samband med folkhögskolestudier. 

b) Bidrag till litteratur, kopiering och övrigt skolmaterial 

Bidrag till litteratur, kopiering och övrigt skolmaterial (ej datorutrustning) beviljas med maximalt 2500 

kr/termin. Bidrag kan betalas ut t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

c) Bidrag till skolmåltider  

Bidrag till skolmåltider utbetalas med maximalt 3000 kr/termin och som längts t o m vårterminen det 

år eleven fyller 20 år. 

 

Ovanstående former av bidrag avser elever som studerar på gymnasienivå och som inte har ett slutbetyg 

från gymnasiet. 


