Den här blanketten kan du fylla i på din
dator. Du kan tyvärr inte skicka in den
elektroniskt utan du måste skriva ut,
underteckna och skicka den via post.
Adressen finns längst ner på blanketten.

A1

ANMÄLAN AV UTBILDNING/KURS
VID FOLKHÖGSKOLA
för prövning av rätt till studiemedel enligt avd. A1

+

9604W 3
Uppgifter om
utbildningen

Folkhögskolans namn

Utbildningens namn

Utbildningens längd

Utbildningen anordnas på

Heltid

Deltid, minst 75 % men mindre än heltid

Deltid, minst halvtid men mindre än 75% av heltid

Annat sätt, skriv hur i fältet nedan:

Utbildningen ges på distans

Nej

Ja

Lämna en kort beskrivning av utbildningens inriktning och innehåll (kan utelämnas om detta framgår av kursplan eller annat informationsmaterial som
bifogas)

Utbildningen är:

+

1) på grundskolenivå

2) på gymnasienivå; utbildningen ger samma kunskaper som den studerande kan få genom att delta i en eller flera
kurser inom gymnasial vuxenutbildning i komvux
3) av annat slag, skriv vilket
...................................................................................................................................................................................................
Om ni kryssat för alternativ 2 på föregående fråga, skriv så konkret som möjligt ett exempel på sådan gymnasial vuxenutbildning i komvux som folkhögskoleutbildningen motsvarar (helst med uppgift om vid vilken komvux utbildningen anordnas).

+
Övriga upplysningar av betydelse för klassificeringen

Bilagor som bifogas

CSN OGL 9604W/3/1310

Kursplan eller motsvarande
Övrigt, skriv vad

Uppgiftslämnare

Datum

Annat informationsmaterial

...................................................................................................................................................................

Underskrift

Namnförtydligande

Glöm inte att skriva under innan
du skickar iväg blanketten.
Befattning

Telefonnummer

Författningstexter och övriga bestämmelser finns på baksidan av blanketten.

+
Blanketten ska skickas till: CSN Gävle, Lantmäterigatan 2, 802 64 Gävle

Skriv ut

+

V I L K A U T B I L D N I N G A R H Ö R T I L L AV D E L N I N G A 1
A. BILAGAN TILL
STUDIESTÖDSFÖRORDNINGEN 1

Till avdelning A1 hör:
"Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux)."
B. CENTRALA
STUDIESTÖDSNÄMNDENS
REGLER 2

Kap. 1b
2 § Med utbildning på grundskolenivå ska
avses utbildning som i fråga om såväl innehåll som nivå motsvarar ämnen eller ämnesområden som finns i grundskolan. Även
folkhögskoleutbildning på lägre nivå ska
dock i förekommande fall anses vara utbildning på grundskolenivå.
Sådan särskild utbildning för deltagare
med funktionshinder som inte motsvarar
gymnasial vuxenutbildning i komvux, ska
anses vara utbildning på grundskolenivå
även om den inte har ett innehåll som
motsvarar ämnen eller ämnesområden som
finns i grundskolan.
3 § Folkhögskoleutbildning som ger samma
kunskaper som den studerande kan få genom att delta i en eller flera kurser inom
gymnasial vuxenutbildning i komvux, bör
anses motsvara sådan vuxenutbildning.

CSN:s allmänna råd
Sådan allmän kurs på folkhögskola som
avses i 6 § förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen, bör anses
uppfylla kraven i 2 eller 3 §§ denna författning och därmed ge rätt till studiemedel
enligt avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).
Andra studier på folkhögskola bör ge
rätt till studiemedel enligt avdelning A 1
för hela utbildningen, om den i huvudsak
har en sådan inriktning och ett sådant innehåll som uppfyller kraven i 2 eller 3 §§
denna författning.
För folkhögskolestudier som inte ger
rätt till studiemedel enligt avdelning A 1,
lämnas studiemedel enligt avdelning A 2
för hela utbildningen.
FOLKBILDNINGSRÅDETS
DEFINITION 3

Allmän kurs är sådan lång kurs som
• främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- och gymnasieutbildning
• kan ge behörighet till fortsatta studier
motsvarande den som kan fås genom det
offentliga skolväsendet. Allmän kurs kan
bedrivas på grundskole- och gymnasial
nivå. I det senare fallet ska studierna
kunna leda till grundläggande behörighet

• omfattar sammanlagt minst 30 veckor på
heltid (eller motsvarande omfattning i
form av deltid). De trettio veckorna kan
uppnås genom att två eller fler kurser
läggs samman (ex. 2x15 eller 8+10+12).
Det måste dock tydligt framgå hur dessa
kan fogas till varandra för att kunna utgöra en helårsutbildning
• har ett brett urval av allmänna ämnen,
däribland kärnämnen; specialinriktning
är dock möjlig upp till halva kurstiden
• benämns allmän kurs i informationen till
blivande studerande, CSN, Folkbildningsrådet, Högskoleverket m. fl. En allmän kurs med inriktning bild och form
bör alltså inte kallas enbart Bild och form
utan i stället Allmän kurs med Bild- och
formprofil eller liknande.
Till en allmän kurs får endast den antas som
fyller 18 år senast under det kalenderår
kursen börjar, eller är äldre. Allmänna kurser ska årligen utgöra minst 15% av den
statsbidragsberättigade verksamheten.

1

Avdelning A1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)
2
CSNFS 2001:1, aktuell lydelse CSNFS
2006:2
3
FBR, folkhögskolor, hjälpreda, flik 3
Regler och definitioner 2006-09-14

