Studiebidrag
– för dig på gymnasiet

Vi gör studier möjligt.

Studiebidrag
När du läser på gymnasiet får du studiebidrag
från CSN. Det är på 1 250 kronor per månad och
betalas vanligtvis ut under 10 månader per år,
från september till juni. Studiebidraget är
pengar som du får, men för att ha rätt till det
måste du läsa på heltid.
När du fyller 18 år får du ditt studiebidrag
själv, innan dess betalar vi ut det till dina
föräldrar (vårdnadshavare).

CSN är den myndighet som betalar ut studiestöd,
både för gymnasiestudier och för studier efter
gymnasiet. Det svenska studiestödet är ett av de
mest generösa i världen. Vi är glada att få göra
studier möjligt för så många.

Finns det fler bidrag?
Det finns även andra bidrag som du kan ansöka om under
gymnasietiden.

Extra tillägg
Om din familj har en inkomst som är mindre än 125 000 kronor
per år före skatt, kan du ansöka om ett bidrag som heter extra
tillägg. Inkomsten räknas för perioden 1 juli–30 juni.

Inackorderingstillägg
Läser du på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller folkhögskola och måste bo på en annan ort under
studietiden? Då kan du ansöka om ett bidrag från CSN som
heter inackorderingstillägg. Om du läser på en kommunal
gymnasieskola, söker du bidrag för boende och resor hos din
hemkommun.

Lärlingsersättning
Om du går en lärlingsutbildning på gymnasiet eller en
lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram,
kan du ansöka om bidrag för måltider och resor. Bidraget
heter lärlingsersättning.
Du kan läsa mer om de olika bidragen på csn.se.

Behöver du ansöka?
Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du
ska studera i Sverige. Vi får då de uppgifter vi
behöver från skolan.
Om du ska studera utomlands eller om du vill ha
något av de andra bidragen, måste du skicka in en
ansökan till CSN. Blanketterna beställer du på
csn.se/blanketter.

Vad händer om du skolkar?
Bidragen är till för att du ska kunna studera, därför
har du inte rätt till dem om du skolkar. Som skolk
räknas frånvaro som skolan inte har godkänt. Om
skolan meddelar CSN att du skolkar, stoppar vi
utbetalningarna. Har du fått pengar som du inte
har rätt till, måste du betala tillbaka dem.
Tänk på att skolk även kan påverka andra bidrag,
exempelvis om din familj har bostadsbidrag eller
flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

När kommer pengarna?
När den första utbetalningen kommer beror på när du
fyller år. Fram till den första utbetalningen från CSN får
du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.
Fyller 16 år
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Pengarna betalas sedan ut den sista vardagen i
månaderna september–juni. Inackorderingstillägget
och lärlingsersättningen betalas bara ut september–maj.
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Inga utbetalningar
i juli och augusti.

Har du frågor?

CSN nr 1631A/2105

På csn.se finns det mesta du behöver veta.
Hittar du inte svaren där kan du ringa oss på
0771–276 000 eller skicka din fråga via webben.

Skanna qr-koden
för att läsa mer om
studiebidraget.

