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Informasjon og søknadsfrist

Bokmål

Fylles ut av deg

Hvem skal bruke dette skjemaet?

Navn

Ordningen omfatter deg som
yy er lærer i Finnmark eller Nord-Troms (Lyngen, Storfjord,
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy)
yy oppfyller kompetansekravene etter opplæringsloven § 10-1
yy har vært yrkesaktiv i minst 50 prosent undervisningsstilling
i grunnskolen i tolv sammenhengende måneder

Fødselsdato

Dette skjemaet skal brukes av deg som er lærer i grunnskolen,
for å søke om sletting av gjeld.

Hvor mye kan jeg få slettet?

Oppfyller du kravene, kan du få slettet inntil 20 000 kroner av
studielånet ditt per år. Se www.lanekassen.no/sletting-grunnskole.

Slik sender du inn skjemaet

Skriv ut skjemaet og send det til
Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Kundenummer i Lånekassen

Opptjeningsperiode (tolv måneder)
Oppgi perioden du har vært minst 50 prosent yrkesaktiv som
lærer i grunnskolen i Finnmark eller Nord-Troms. Det er et vilkår
at du har vært ansatt i minst 50 prosent stilling. Det tidligste
tidspunktet vi regner opptjening fra er 1. august 2017. Du kan
bare søke for tolv måneder om gangen.
Dag

Søknadsfrist

Du må søke innen tre måneder etter at du har jobbet som
lærer i ett år (opptjeningsperiode). Det tidligste tidspunktet vi
regner opptjening fra er 1. august 2017.

Du kan ha rett til å få slettet mer gjeld

Personnummer

Måned

År

Opptjeningsperiode
fra og med dato
Opptjeningsperiode
til og med dato
Dato og underskrift

Dersom du også kommer inn under ordningen for sletting
av gjeld for yrkesaktive i Finnmark og Nord-Troms, kan du i
tillegg ha rett til å få slettet inntil 25 000 kroner årlig.
Se www.lanekassen.no/finnmark.
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Fylles ut av arbeidsgiveren din

Vi bekrefter at søkeren
yy har formell lærerutdanning og oppfyller kompetansekravene
etter opplæringsloven § 10-1
yy var ansatt i minst 50 prosent undervisningsstilling i grunnskolen i opptjeningsperioden oppgitt av søkeren i punkt 2
Lærested

Kommune

Dato

Stempel og underskrift

Behandling av personopplysninger: Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med regelverket for personvern.
Les personvernerklæringen vår på www.lanekassen.no/personvern.
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