Fyll i blanketten direkt på din dator
Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Klicka på hänvisningsbokstäverna för
att läsa ifyllnadsanvisningar. Skriv sedan ut blanketten på vitt papper och i verklig
storlek, det vill säga inte förminskad eller förstorad. Skriv gärna ut den dubbelsidigt.
Kom ihåg att blanketten måste skrivas under innan du skickar in den!
För att du ska få ett snabbare beslut från CSN måste
• blanketten vara korrekt ifylld och underskriven
• du skicka med nödvändiga bilagor.

* = uppgifter som måste fyllas i
Klicka på hänvisningsbokstaven för att
läsa "Så här fyller du i blanketten".

ANSÖKAN OM STUDIEHJÄLP
för studier utanför Sverige

+
Ankomstdatum

51013216
Namn
*
Studerandes
5101W G
personuppgifter

Adress

A

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

Lagra

Fylls i av
CSN

→
Personnummer

*

*

Födelsedatum

E-postadress

Medborgarskap

+

I vilket land är du medborgare?

Svenskt
Är du folkbokförd i Sverige?

Utländskt

*

Uppgifter om
föräldrarna
personuppgifter
B

+

I vilket land är du folkbokförd?

Nej →

Ja

Fyll i uppgifterna om båda dina biologiska föräldrar. Är du adopterad fyller du i adoptivföräldrarnas uppgifter. Lämna uppgifterna även om du fyllt 18 år.
Mammans namn

Personnummer

Adress

*

*

*

Pappans namn

*

Personnummer

*

Adress

*

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Är mamman vårdnadshavare?

Ja

*

Är pappan vårdnadshavare?

Nej

*

arbetsgivare/
eget företag

Mammans arbetsgivares namn/egna företagets namn, adress och telefon

annan 		
ersättning

Om din mamma har ålderspension, sjukpenning eller ersättning från a-kassan,
skriv från vilket land.

Studier

Skola, land

Ja

*

Nej

*

Pappans arbetsgivares namn/egna företagets namn, adress och telefon

Om din pappa har ålderspension, sjukpenning eller ersättning från a-kassan,
skriv från vilket land.

*

Landsnummer

C

CSN bl 5101W/G/2202

Skolans adress, telefon och webbadress

Utbildning

*

Årskurs

Omfattning

*

Heltid

Deltid

När beräknar du att avsluta dina studier (år mån)?

+

+
Blanketten fortsätter på nästa sida.
Vänd!

→

Studiebidrag
D

Du kan ansöka för maximalt ett läsår i taget.

*

Jag söker studiebidrag för period (termin) 1
fr.o.m. år mån dag
t.o.m. år mån dag

–
Jag söker studiebidrag för period (termin) 2
fr.o.m. år mån dag

t.o.m. år mån dag

–
Jag söker studiebidrag för period (termin) 3

+

fr.o.m. år mån dag

t.o.m. år mån dag

–
Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du tillfälligt bor på den ort där du studerar eller gör praktik.
Läs om villkoren i ”Bra att veta” innan du ansöker.

Inackorderingstillägg
E

+

Jag söker inackorderingstillägg
Får du bidrag till inackordering från kommunen?

Ja

Nej

Inackorderingsadress

Skulle din restid vara minst två timmar per dag tur och retur om du inte
var inackorderad?

Ja

Nej

Jag skulle lämna föräldrahemmet kl

Ordinarie skoldag börjar kl

Skulle du ha denna restid minst fyra dagar varje tvåveckorsperiod?

Ja

Nej

Ordinarie skoldag slutar kl

+

Jag skulle komma hem kl

Skriv antal km mellan ditt föräldrahem och skolan/praktikplatsen, enkel väg.

km
Kontrollera att du skickar med rätt bilagor i din ansökan:

Bilagor
F

• Antagningsbevis från den utländska skolan som visar utbildning, exakta studietider och lov samt om du läser på
hel- eller deltid
• Arbetsgivarintyg från föräldrarnas arbetsgivare eller registreringsbevis från eget företag
• Intyg från skolan som visar din praktikperiod och om praktiken är på hel- eller deltid, om du gör praktik

+

• Kopia av giltigt pass, om du inte är folkbokförd i Sverige
Vi/jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter vi/jag lämnar i denna ansökan med bilagor är sanningsenliga. Vi/jag har tagit del
av informationen om anmälningsskyldighet vid ändringar.

Försäkran
och underskrift

Datum

Vårdnadshavares/förmyndares underskrift

Datum

Myndig studerandes underskrift

Datum

Vårdnadshavares/förmyndares underskrift

G

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

+
Skriv ut
Rensa formulär

Läs informationen om behandling av personuppgifter (23 § personuppgiftslagen).

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 751 76 Uppsala

Bra att veta

Sök senast

om studiehjälp för studier utanför Sverige

30 JUNI 2023
för läsåret 2022/23

Vad krävs?

Vad kan du söka?

Om du ska studera på gymnasienivå
utanför Sverige, kan du söka studiehjälp. Du kan få studiehjälp till och
med vårterminen det år du fyller 20.
Därefter kan du ansöka om studiemedel
(bidrag och lån).
För att kunna få studiehjälp måste
du uppfylla ett antal krav. Det är olika
krav om du exempelvis
• studerar inom eller utanför EU/EES
och Schweiz
• bor utomlands med din familj
• är anhörig till en medborgare i ett
EU/EES-land eller i Schweiz.

Studiehjälpen består av fyra olika bidrag.

Uppfyller du kraven?

Du kan läsa mer om de olika kraven på
www.csn.se.

Studiebidrag

Studiebidrag kan du få från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år.

Kronor per månad
Studiebidrag

1 250

Inackorderingstillägg*
Extra tillägg*

1 190–2 350
285, 570 eller 855

Bidrag för
dagliga resor*

Om du tillfälligt ska bo på den ort där du
studerar, kan du söka inackorderingstillägg.
För att du ska kunna få tillägget
• måste du bo på annan adress, det vill säga
vara inackorderad
• får inte motsvarande utbildning finnas
på din hemort inom 2 timmars restid
per dag
• måste den totala restiden mellan ditt
föräldrahem och din skola vara minst 2
timmar per dag.

Bidrag för dagliga resor

Du kan normalt inte få inackorderingstillägg om du väljer att byta ut ett år vid
din svenska skola mot ett år vid en svensk
utlandsskola. Läs mer på www.csn.se.

Du kan inte få inackorderingstillägg och
bidrag för dagliga resor för samma period.
				

Inga pengar utan studieintyg

Om du har rätt till studiehjälp, får du tillsammans med beslutet ett studieintyg. Det

0771-276 000
mån–fre 9–12 och 13–15

Om du har en daglig resväg på minst
6 kilometer mellan ditt föräldrahem och
din skola, kan du söka bidrag för dagliga
resor. Får du bidrag för dagliga resor från
din kommun, kan du inte få bidraget från
CSN. Ansökan gör du på ”Ansökan om
bidrag för dagliga resor för studier utanför
Sverige” (CSN:s blankett 5103).
Tänk på

När ska du söka?
måste du skicka in till oss för att du ska
kunna få dina pengar. Inför varje termin
får du ett nytt studieintyg. Kom ihåg att
skolan ska skriva under intyget.
När kommer pengarna?

Studiehjälpen betalar vi ut i efterskott
den sista bankdagen i månaden.

högst 1 190

* Tillägg som vissa kan få

Om din familj har en gemensam inkomst
som är lägre än 125 000 kronor före skatt
under perioden 1 juli–30 juni, kan du söka
extra tillägg. Det gör du på ”Ansökan om
extra tillägg” (CSN:s blankett 1601).

Inackorderingstillägg

Hur mycket pengar?
Så här mycket studiehjälp kan du få om du
studerar på heltid:

Extra tillägg

Vem får pengarna?

Om du är under 18 år, betalar vi ut studiehjälpen till den vårdnadshavare som
senast fick barnbidraget. Har du fyllt
18 år betalar vi ut studiehjälpen till dig.

Läs mer på
www.csn.se

Din ansökan om studiehjälp för studier
utanför Sverige för läsåret 2022/23 ska
ha kommit in till CSN senast den 30 juni
2023.

Anmäl ändringar
Det är ditt ansvar att alltid anmäla ändringar som påverkar hur mycket studiehjälp du
får. Om du får pengar som du inte har rätt
till, måste du betala tillbaka dem direkt.
Genom att lämna rätt uppgifter från början och anmäla ändringar direkt, undviker
du problem i efterhand. Vi är enligt lag
skyldiga att anmäla alla misstänkta bidragsbrott.

Så här fyller du i blanketten
När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de är riktiga. Om
du får pengar som du inte har rätt till, ska du betala tillbaka dem direkt.
CSN anmäler misstänkta bidragsbrott.

A Studerandes personuppgifter
Fyll i namn, personnummer, bostadsadress och e-postadress. Du ska även fylla i
ditt medborgarskap samt om du är folkbokförd i Sverige. Har du kryssat för ”Nej”
ska du skriva i vilket land du är folkbokförd.
I rutan ”Födelsedatum” ska du fylla i födelseår, månad och dag om du saknar
personnummer och samordningsnummer.
Tillbaka

B Uppgifter om föräldrarna
Här ska du fylla i uppgifter om båda dina biologiska föräldrar, oavsett om de är
vårdnadshavare eller inte. Om du är adopterad ska du lämna uppgifter om dina
adoptivföräldrar. Fyll i uppgifterna även om du har fyllt 18 år.
Skriv dina föräldrars namn, personnummer, adress, telefonnummer och
e-postadress.
Skriv namnet på dina föräldrars arbetsgivare samt adress och telefonnummer. Har
din eller dina föräldrar eget företag skriver du företagets namn och adress. Saknas
arbetsgivare skriver du det. Om någon av dina föräldrar har ålderspension, sjukpenning eller ersättning från a-kassan, ska du fylla i vilket land de får ersättningen
från.
Tillbaka

C Studier
Fyll i namnet på den skola du ska studera vid och i vilket land samt landsnummer
till studielandet. De vanligaste landsnumren är Danmark 45, Finland 358, Frankrike
33, Grekland 30, Norge 47, Polen 48, Spanien 34 och Storbritannien 44. Landsnummer är det du använder när du ringer utomlands.
Skriv skolans adress, telefonnummer och webbadress. Fyll även i vilken utbildning
du ska läsa samt vilken årskurs du ska gå. Kryssa också i om du studerar på heltid
eller deltid.
I rutan ”När beräknar du att avsluta dina studier” kan du fylla i år och månad när
du beräknar att avsluta utbildningen, exempelvis 202506.
Tillbaka

D Studiebidrag
Fyll i vilken tid du söker studiebidrag för. Du kan söka för ett läsår i taget. Ett läsår
kan bestå av en, två eller tre terminer, beroende på vilket land du studerar i.
Studietiderna ska styrkas med exempelvis ett antagningsbevis. Se punkt F
”Bilagor”.
Tillbaka

E Inackorderingstillägg
Du kan söka för ett läsår i taget. Kryssa också i om du får bidrag till
inackordering från din kommun. Skriv även din inackorderingsadress.

Tillbaka

Restid och avstånd
Fyll i uppgifter om den restid du skulle ha haft om du inte varit inackorderad.
Skriv vilken tid du skulle ha lämnat föräldrahemmet på morgonen och vilken tid din
ordinarie skoldag börjar. Skriv också när din ordinarie skoldag slutar och vilken tid
du skulle vara hemma.
Om restiden är runt två timmar per dag, måste du också styrka uppgifterna med
exempelvis en kopia av busstidtabellen.
Exempel
Sofia bor med sina föräldrar i Haparanda. Det här året studerar hon och är
inackorderad i Torneå. Eftersom familjen bor så nära finska gränsen, är det extra
viktigt att Sofia fyller i sin restid.
Fyll i antal kilometer mellan ditt föräldrahem och skolan eller praktikplatsen, enkel
väg.
Tillbaka

F Bilagor
Kontrollera vilka bilagor du behöver skicka med i din ansökan. För att vi ska kunna
fatta ett beslut, måste du skicka in alla nödvändiga bilagor.
Antagningsbevis från den utländska skolan
Du ska alltid skicka med ett antagningsbevis från den utländska skolan i din ansökan.
Detta ska visa att du är antagen och inskriven vid den skola och utbildning du
söker studiebidrag för. Det ska också framgå om du studerar på heltid eller deltid.
Terminstiderna kan styrkas med antingen antagningsbevis, skolkalender, utdrag ur
kurskatalog eller liknande. Det är viktigt att det framgår exakta studietider för varje
termin, tider för eventuella lov som är längre än 14 dagar samt för jullov.
Arbetsgivarintyg från föräldrarnas arbetsgivare eller registreringsbevis
från eget företag
Du ska alltid skicka med ett intyg från dina föräldrars arbetsgivare eller ett
registreringsbevis om föräldrarna har ett eget företag.
Intyg om du gör praktik
Om du gör praktik ska du skicka med ett intyg från skolan som styrker din praktikperiod och om du praktiserar på heltid eller deltid.
Kopia av giltigt pass om du inte är folkbokförd i Sverige
Om du inte är folkbokförd i Sverige, ska du alltid skicka med en kopia av ditt giltiga
pass.

G Försäkran och underskrift
Om du är under 18 år, är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva
under ansökan.
Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.
		
Tillbaka

Information om behandling av personuppgifter
CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter
behandlas korrekt. För att bevaka detta har vi dataskyddsombud
(dataskyddsombud@csn.se). För att CSN ska kunna handlägga ärenden om
studiestöd måste du lämna vissa uppgifter till oss enligt studiestödsdatalagen
(2009:287).
CSN hämtar uppgifter om dig från bland annat skolan, Skatteverket och
Försäkringskassan. Vi lämnar även ut personuppgifter, exempelvis till banker,
skolor, Försäkringskassan, Kronofogden och inkassoföretag.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter CSN behandlar som
gäller dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsad
behandling av dina personuppgifter.
I studiestödsdatalagen framgår rättslig grund, ändamål för behandling samt
kriterier för gallring.
Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Läs mer på www.csn.se/personuppgifter.
		

Tillbaka

Detta dokument innehåller 7 sidor. Sidan 2–3 är blankettdelen som du ska fylla i och
skicka in. Sidan 4 är information ”Bra att veta om studiehjälp”. Sidan 5–7 är
anvisningar om hur blanketten ska fyllas i.
Observera att blanketten ska skrivas ut på vitt papper och i verklig storlek, det vill
säga inte förminskad eller förstorad. För att handläggningen ska gå snabbare är det
en fördel om du skriver ut blanketten dubbelsidig.

Skriv ut

