
9605W 3

ANMÄLAN AV UTBILDNING/KURS
VID FOLKHÖGSKOLA
för prövning av rätt till studiemedel enligt avd. B1

Uppgifter om
utbildningen

Utbildningens längd i antal veckor
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Utbildningen anordnas på

Uppgifts-
lämnare

Datum Underskrift Namnförtydligande

+

Folkhögskolans namn

Utbildningens namn

Blanketten ska skickas till: CSN Gävle, Lanmäterigatan 2, 802 64 Gävle

+

+

+

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

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

Är kursen en yrkesutbildning?

Nej Ja, skriv vilket yrke som utbildningen leder till

Krävs det gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper för att bli antagen till utbildningen?

Ja Nej, skriv vad som krävs.

Krävs annan utbildning än genomgången gymnasieskola för tillträde till utbildningen?

Nej Ja, skriv vad som krävs.

Övriga upplysningar

Bilagor som bifogas

Kursplan eller motsvarande

Övrigt, skriv vad ...................................................................................................................................................................

Annat informationsmaterial

Författningstexter och övriga bestämmelser finns på baksidan av blanketten.

+

B1

Befattning Telefonnummer



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  B 1

A. BILAGAN TILL
STUDIESTÖDSFÖRORDNINGEN1

Till avdelning B1 hör:Till avdelning B1 hör:Till avdelning B1 hör:Till avdelning B1 hör:Till avdelning B1 hör:

"Folkhögskola
• fritidsledarutbildning

• utbildning till tolk mellan hörande och

barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva
och hörselskadade, och

• yrkesutbildning om högst 80 veckor som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och
som för tillträde fordrar en gymnasie-

examen  eller motsvarande kunskaper".

B. FYRA VILLKOR2

I. Yrkesutbildning
CSN:s allmänna råd
"En folkhögskoleutbildning som är yrkes-

inriktad bör normalt anses vara en yrkesut-

bildning. Undantag bör emellertid kunna
göras om det är uppenbart att så inte är

fallet.

En yrkesinriktad kurs som för det stora
flertalet av de studerande är en förberedelse

för fortsatta studier, bör inte anses som

yrkesutbildning. Detsamma bör gälla för en
yrkesinriktad kurs som inte mer än undan-

tagsvis leder fram till förvärvsarbete av mer

än marginell omfattning inom det aktuella
yrkesområdet."

II. Högst 80 veckor
CSN:s allmänna råd
"Villkoret under avdelning B 1 i bilagan till

studiestödsförordningen (2000:655) om
att en folkhögskoleutbildning får vara högst

80 veckor lång för att kunna ge rätt till
studiemedel enligt avdelning B 1, bör gälla

vid studier på heltid. Vid studier på deltid

bör utbildningen kunna vara längre, dock
högst så många veckor som motsvarar 80

veckors studier på heltid."

CSN:s föreskrifter 1 b kap.CSN:s föreskrifter 1 b kap.CSN:s föreskrifter 1 b kap.CSN:s föreskrifter 1 b kap.CSN:s föreskrifter 1 b kap.

4 § 4 § 4 § 4 § 4 § En folkhögskoleutbildning som inte

ger rätt till studiemedel enligt avdelning
B 1 därför att den är för lång, ska heller inte

ge rätt till studiemedel enligt avdelning

B 1 för någon del av utbildningen. Det
gäller oavsett om utbildningen i sin helhet

är eftergymnasial eller om endast en avslu-

tande del av utbildningen är det.
I sådant fall som avses i första stycket

lämnas studiemedel för hela utbildningen

enligt avdelning A 2 i bilagan till studie-
stödsförordningen (2000:655).

5 § 5 § 5 § 5 § 5 § I en etappindelad folkhögskoleutbild-
ning ska varje etapp anses utgöra en fristå-

ende utbildning om

1. den studerande kan välja att avsluta
utbildningen efter en fullföljd etapp utan

att det innebär ett studieavbrott, och

2. det inte är ett villkor att den studerande
för att bli antagen till utbildningen i en

etapp måste ha genomgått närmast föregå-

ende etapp.
Villkoret i studiestödsförordningen

(2000:655) om att en folkhögskoleutbild-

ning får omfatta högst 80 veckor för att ge
rätt till studiemedel enligt avdelning B 1

gäller för varje etapp om villkoren i första
stycket är uppfyllda.

III. Påbyggnad till gymnasieskolan
CSN:s föreskrifter 1b kap.

6 § 6 § 6 § 6 § 6 § För att en folkhögskoleutbildning ska

kunna anses vara en påbyggnad till gymna-
sieskolan, ska det vara möjligt att bli anta-

gen till utbildningen utan krav på någon

annan genomgången utbildning än gym-
nasieskolan.

CSN:s allmänna rådCSN:s allmänna rådCSN:s allmänna rådCSN:s allmänna rådCSN:s allmänna råd
"Med påbyggnad till gymnasieskolan bör

avses att utbildningen bygger vidare på den

allmänna kunskapsnivå som en gymnasie-
utbildning förutsätts ge. Folkhögskole-

utbildningen behöver alltså inte bygga vi-

dare på några speciella ämneskunskaper
från gymnasieskolan."

IV.  Tillträdeskrav
enligt bilagan till studiestödsför-
ordningen
För tillträde till kursen/utbildningen for-
dras gymnasieexamen eller motsvarande

kunskaper.

1 Avdelning B1 i bilagan till studiestödsför-
ordningen (2000:655)
2 1 b kap. CSNFS 2001:1, aktuell lydelse
CSNFS 2006:2
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