
                         

 

Studiebidrag 
Du får studiebidrag tidigast från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år till och med 
vårterminen det år som du fyller 20. Om du inte hunnit fylla 16 år innan juni det år du börjar 
gymnasiet kommer du därför att få barnbidrag fram till kvartalet efter din 16-års dag. 

Studiebidrag för dig som är mellan 16-20 år 
 Du behöver inte själv ansöka om att få studiebidrag. När du börjar på skolan skickar vi 

information till CSN som ser till att du får ditt studiebidrag. 
 För att få studiebidraget måste du studera heltid på gymnasiet. Det betyder att du kan bli av 

med studiebidraget om du skolkar från skolan. 
 Om du har fyllt 20 år behöver du själv ansöka om studiemedel hos CSN. 

Vad händer med studiebidraget om du skolkar? 
Studiebidraget är pengar som du får från CSN när du studerar heltid på gymnasiet. Om du skolkar 
riskerar du därför att bli av med studiebidraget och andra bidrag som till exempel 
inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN. All ogiltig frånvaro räknas som skolk. 
 
Skolan rapportera ogiltig frånvaro till CSN. Om du skolkat vid upprepade tillfällen skickar CSN ett brev 
hem till dig eller till din målsman där det står vad skolan rapporterat kring din frånvaro. Om du eller 
din målsman inte tycker att uppgifterna stämmer kan ni kontakta ansvarig rektor eller CSN inom sex 
dagar. Om inga synpunkter kommer in stoppar CSN utbetalningarna av ditt studiebidrag och beslutar 
om du får behålla studiebidraget eller inte. När du återigen studerar på heltid tar skolan kontakt med 
CSN och du får tillbaka ditt studiebidrag. 
 
Läkarintyg vid upprepad sjukfrånvaro 
Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro men om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in 
ett läkarintyg. Om du är under 18 år kommer din elevhandledare ge information till din målsman. Är 
du över 18 år kommer din elevhandledare att ge dig information. Om du väljer att inte lämna in 
något läkarintyg kan det påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig. 
 


