Ansökan om bidrag till studier
på folkhögskola – allmän linje
Bidraget kan sökas till och med första halvåret det år
du fyller 20 år.
Personuppgifter
Sökandens för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (gatuadress, postnr och ort)

Telefon dagtid

Uppgifter om utbildning
Ev. tidigare påbörjad gymnasieskola (program och skola).
OBS! Betyg eller samlat betygsdokument ska bifogas ansökan.

Utskrivningsdatum

Folkhögskolans namn och adress

Antagen (datum)

Kontaktperson på folkhögskolan

Telefon (folkhögskolan)

Jag ansöker om
skolpeng (under 18 år)
skolskjuts
läromedel
matersättning
inackorderingsbidrag (söks på särskild blankett)





Ersättning i form av skolpeng faktureras av folkhögskolan.
Läromedel och ev. matersättning faktureras av folkhögskolan.
Matersättning kan även betalas till eleven.
Skolskjuts ersätts enligt gymnasieskolans regelverk (innebär i normalfallet skolskjutskort).

Jag intygar att jag har tagit del av villkoren som gäller för bidraget i Habo kommun och intygar att samtliga villkor är
uppfyllda under perioden jag söker bidrag för.

………………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………………
Underskrift sökande

Vårdnadshavares underskrifter (endast om sökanden är under 18 år)

………………………………………………………………………………
Vårdnadshavare 1

………………………………………………………………………………
Vårdnadshavare 2

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Beslut av Habo kommun
Bifalls för läsåret
Avslås. Motivering:
Datum

Underskrift, delegat för barn- och utbildningsnämnden (B 8)

Blanketten skickas/lämnas till Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 211, 566 24 HABO
Beslutet delges sökanden. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten. Ange tydligt att det gäller ett överklagande. Skicka ditt överklagande
till Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 211, 566 24 HABO. För att kunna prövas ska överklagandet finnas hos nämnden
senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Anvisningar för bidrag till elever som studerar vid folkhögskola
Du som har avbrutit dina gymnasiestudier utan slutbetyg och som ska gå på folkhögskola, allmän linje, har
rätt att söka bidrag för dina studier till och med första halvåret det år du fyller 20 år.
Är du under 18 år får du ansöka hos barn- och utbildningsnämnden i Habo för undervisningskostnad,
läromedel samt eventuell skollunch. Kommunen sluter separata avtal med varje folkhögskola.
Folkhögskolan ersätts med skolpeng motsvarande Habo kommuns samverkansavtal med Jönköpings
kommun. I detta ingår skollunch.
Skolskjutskostnad ersätts enligt gymnasieskolans regler.
Inackorderingstillägg kan sökas hos kommunen med samma regler som för gymnasieskolan.
Från och med det år du fyller 18 år till och med första halvåret det år du fyller 20 år kan du ansöka hos
barn- och utbildningsnämnden i Habo om ersättning för skollunch, läromedel samt skolskjuts.
Kommunen sluter separata avtal med varje folkhögskola.
Matersättning ersätts enligt Habo kommuns budget för skolmåltid i grundskolan motsvarande 40 kr per lunch.
Läromedelskostnad ersätts med faktisk kostnad men max 6 000 kronor per läsår.
Skolskjutskostnad ersätts enligt gymnasieskolans regler.
Eventuellt inackorderingstillägg kan sökas hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

