Varning frånvaro 1
Härmed varnas eleven
Namn

Klass

Varningen utfärdas för frånvaro under perioden:

Personnummer

-

, enligt bifogat utdrag

Skolan kommer vid fortsatt otillåten och/eller hög frånvaro att rapportera detta till CSN. CSN kan då
efter prövning av ärendet, fatta beslut om att rätten till studiebidrag och annan ekonomisk studiehjälp
skall upphöra.
Underskrift

(Ort och datum)

(Underskrift rektor)

Denna varning delas ut i två exemplar. Det ena exemplaret behålles och det andra
undertecknas av elev samt vårdnadshavare och återsändes snarast till skolan.
Jag har tagit del av varning om rapportering till CSN
Underskrift

(Ort och datum)

(Underskrift elev)

Fastställd av BoU 06.2015

(Underskrift vårdnadshavare gäller omyndig elev)

Sundsvalls gymnasium Hedbergsk
Skolhusallén 6
852 37 Sundsvall

1

Med frånvaro avses här o
där skolan saknar underlag

Sundsvalls gymnasium Västermalm
Universitetsallén 17
852 34 Sundsvall

åten frånvaro som är mer än några enstaka mmar och som sker vid upprepade

Anvisning: Gallras 1 år efter avslutad skolgång

lfällen och/eller hög frånvaro under perioden

1

Till elever och föräldrar
Kort sammanfattning av CSN:s regler om rätten till studiebidrag samt hur detta påverkar
Försäkringskassans beslut rörande flerbarnstillägg, bostadsbidrag, underhållsstöd och
barnpension.

Rätten till studiebidrag regleras i studiestödslagen. CSN ger skolan föreskrifter om hur
lagen skall tolkas:
Rätt till studiebidrag har elev som studerar i gymnasieskola på heltid. Heltidsstudier
förutsätter kontinuerligt deltagande i undervisningen. Det finns alltså ett krav från CSN
på närvaro i skolan för att erhålla studiebidrag.
När skolan bedömer att en elev inte studerar på heltid - dvs. eleven har otillåten frånvaro som är
mer än några enstaka timmar och som sker vid upprepade tillfällen - skall skolan rapportera detta
till CSN, som kan besluta om att eleven inte längre har rätt till studiebidrag.
Om eleven på nytt blir heltidsstuderande, går en ny rapport till CSN. Detta innebär att
eleven på nytt blir berättigad till studiebidrag. Ett indraget studiebidrag leder dessutom till
följande:
Familjens eventuella rätt till extra tillägg och inackorderingstillägg bortfaller.
Om studiebidraget har varit indraget under läsåret, bortfaller även familjens rätt
till studiebidrag för juni månad
Familjens rätt till flerbarnstillägg och bostadsbidrag från Försäkringskassan kan bortfalla.
Familjens rätt till underhållsstöd (tidigare bidragsförskott) och elevens rätt till barnpension
från Försäkringskassan kan bortfalla.
Ytterligare upplysningar fås genom:
CSN, tfn 0771-27 60 00
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