Fyll i blanketten direkt på din dator
Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Skriv sedan ut den på vitt papper
och i verklig storlek, det vill säga inte förminskad eller förstorad.
Kom ihåg att blanketten måste skrivas under innan du skickar in den!

ANMÄLAN OM FRÅNVARO I SAMBAND
MED ATT BARN UNDER 18 ÅR HAR AVLIDIT

2438W 2

24383202

Personuppgifter

Namn

Uppgifter om
barnet

Barnets personnummer

Relation till
barnet

Skriv din relation till barnet, exempelvis om du är förälder, adoptivförälder eller sambo med barnets förälder.

Frånvaro

Personnummer (10 siffror)

Datum för barnets dödsdag

Frånvarotid
Fr.o.m. år

+

mån

dag

t.o.m. år

mån

+

dag

–

+

Om du använt dina dagar på annat sätt än i en följd, skriv datum för de dagarna.

Kommer du att fortsätta eller har du fortsatt studera med studiemedel eller studiestartsstöd efter frånvaron?

Ja

Försäkran
och underskrift

+

Nej, fyll i datum för avbrott

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

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är sanningsenliga.
Datum

Underskrift

Telefon

Kom ihåg att skriva under blanketten innan du skickar den till CSN!

Skriv ut

+

I N F O R M AT I O N
Den här blanketten använder du för att
anmäla frånvaro från studierna i samband
med att ditt barn under 18 år har avlidit.

CSN bl 2438W/2/1701

DINA VECKOR KAN RÄKNAS AV

För dig som har studiemedel
Du kan få behålla dina studiemedel under
totalt två veckor om du gör ett helt studieuppehåll för att ditt barn avlidit. Dessa
veckor kommer vi att räkna av från det totala
antalet veckor med studiemedel som du
fått. I och med detta kommer vi inte att
pröva studieresultat för de veckorna.
Om du väljer att göra ett studieuppehåll
enstaka dagar, räknar vi ihop dem. Har du
studiemedel med både bidrag och lån, kan
vi även skriva av lånedelen för de borträknade veckorna. Du behöver inte ansöka
särskilt om detta, utan det prövar vi automatiskt i efterhand.
För dig som har studiestartsstöd
Du kan få behålla ditt studiestartstöd under totalt två veckor om du gör ett helt
studieuppehåll för att ditt barn avlidit.

Dessa veckor räknas in i det totala antalet
veckor med studiestartsstöd som du fått,
men de räknas inte med när vi prövar dina
studieresultat. Om du väljer att göra ett
studieuppehåll enstaka dagar, räknar vi ihop
dem.
VILLKOR

För att ha rätt att behålla dina studiemedel
eller ditt studiestartsstöd ska du
• vara förälder eller kunna jämställas med
en förälder
• helt ha avstått från att studera under
högst två veckor.
• ha anmält frånvaro i tid.
Som förälder räknas barnets mamma, pappa
eller adoptivförälder.
Följande personer jämställs med en förälder:
• förälders man, fru eller partner som bor
tillsammans med föräldern
• förälders sambo
• särskilt förordnad vårdnadshavare som
har hand om barnet

Blanketten skickar du till: CSN i Lund, Knut den stores Torg 2, 222 21 Lund

• blivande adoptivförälder
• familjehemsförälder.
HUR LÄNGE FÅR DU BEHÅLLA
STUDIEMEDLEN/STUDIESTARTSSTÖDET?

Du får behålla dina studiemedel eller ditt
studiestartsstöd under högst två veckor.
Om både du och barnets andra förälder
studerar, kan båda två få behålla studiemedlen eller studiestartsstödet under högst
två veckor.
Studieuppehållet får du göra tidigast
dagen efter dödsfallet och senast 90 dagar
efter.
ANMÄLAN

Du måste anmäla din frånvaro till CSN
senast två år efter att ditt barn har avlidit. Vi
kan inte godkänna en anmälan som kommer in senare, oavsett skäl till förseningen.
Saknar barnet svenskt personnummer måste
du styrka dödsfallet med ett intyg.

