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!

REDOVISNING AV STUDIERESULTAT
vid fortsatta studier
Ankomstdatum

Skriv tydligt – texten läses maskinellt.
Blanketten ska skickas in i original.

Lagra Ärendenr

Fylls i av
CSN

→

2406W 8

24063208

Personuppgifter

Den studerandes namn

Personnummer (10 siffror)

Studieresultat

Skola, ort

Skolans postnummer

fylls i av rektor eller
motsvarande

Program eller kurs

Den studerande började sina studier vid skolan (år och
månad)

Härmed intygas att den studerande (år, månad och dag)

+
Underskrift

+

fr.o.m. ............................ t.o.m. .................................

Om den studerande inte har läst enligt utbildningsplanen, ska uppgifter om icke godkända kurser
lämnas här. Läs mer under Skolans intygande nedan.

har läst enligt utbildningsplanen och ska fortsätta studera
nästa termin eller årskurs.
Datum

Rektors eller motsvarandes underskrift

Skolans stämpel

Namnförtydligande

Skriv ut

+

CSN bl 2406W/8/2002

INFORMATION
För att CSN ska kunna pröva din rätt
till studiemedel eller studiestartsstöd för
fortsatta studier, krävs det att skolan in
tygar att du har studerat enligt utbild
ningsplanen. Blanketten ska fyllas i av
skolan om du ska fortsätta studera på
• en folkhögskola som inte rapporterar
studieresultat digitalt till CSN
• en konstskola
• vissa utbildningar på eftergymnasial
nivå.

+

SÅ HÄR SKICKAR
DU IN BLANKETTEN

Du kan skicka in blanketten på olika sätt:
• tillsammans med din ansökan om stu
diemedel på www.csn.se (gäller inte dig
med studiestartsstöd)
• med post till CSN Postservice, 751 76
Uppsala.
Om vi har bett dig att skicka in den här
blanketten i samband med att vi begärt
fler uppgifter från dig, kan du använda
tjänsten Lämna fler uppgifter i Mina sidor
på www.csn.se.

SKOLANS INTYGANDE

På blanketten ska skolan (rektor eller
motsvarande) intyga att den studerande
tidigare har läst enligt utbildningsplanen.
Om den studerande inte läst enligt
utbildningsplanen, ska uppgifter lämnas
om icke godkända kurser. Räcker inte ut
rymmet till, kan en kopia av studieresul
taten skickas med. Den ska visa vilka kur
ser som är klara respektive inte klara.
Om studierna har försenats ska även
en bedömning göras om förseningen är
tillfällig. Skriv även om det finns en plan
för hur den studerande ska ta igen förse
ningen.

+

