Søknad om sykestipend
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Informasjon og søknadsfrist
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yy Husk at hele søknaden må være fylt ut før du sender den inn.
Du kan la punkt 4 stå åpent hvis du legger ved en legeattest
som bekrefter det samme.
yy Søknadsfrist: Lånekassen må ha mottatt søknaden senest seks
måneder etter at undervisningsåret/kurset er avsluttet.
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Har du vært helt forhindret fra å følge undervisningen
på grunn av sykdom hos eget barn under tolv år
i perioden du søker om sykestipend?
Les informasjonen under «Dokumentasjon» på side 2.
Har du fått arbeidsavklaringspenger fra Nav i den
perioden du søker om å få sykestipend?
Les informasjonen under «Dokumentasjon» på side 2.
Har du fått sykepenger fra Nav eller arbeidsgiver
i den perioden du søker om å få sykestipend?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, må du legge ved dokumentasjon. Du
ser hva du må sende inn på side 2 under
«Dokumentasjon».

Hvem sykdommen gjelder

Har du søkt om sykepenger og/eller arbeidsavklaringspenger fra Nav for den perioden du søker
om å få sykestipend?

Egen
sykdom
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Nei

Personnummer

Kundenummer i Lånekassen

Sykt barn

Ja

Studieufør vil si at du er helt eller delvis ute av stand
til å følge undervisningen, studere hjemme, levere
oppgaver og liknende, og delta på eksamen.

Navn, adresse og postnummer/-sted
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Bokmål

Søkerens bekreftelse og underskrift
Har du vært minst 50 % studieufør på grunn av
egen sykdom i perioden du søker om sykestipend?

Personlige opplysninger

Fødselsdato

S

Dato og underskrift

Barnets
fødselsdato

Bekreftelse fra legen
Dag

Måned

År

Sykdomsperiode
fra og med
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Sykdomsperiode
til og med
Jeg bekrefter at søkeren i denne perioden var
studieufør, dvs. helt eller delvis ute av stand til å
følge undervisningen, studere hjemme, levere
oppgaver og liknende, og delta på eksamen.
Hvis ja, oppgi graden av studieuførhet (i prosent).
Hvis uførhetsgraden har variert, les informasjonen
under «Dokumentasjon» på side 2.
Jeg bekrefter at søkeren i denne perioden var
helt forhindret fra å følge undervisningen på grunn
av sykdom hos eget barn under tolv år.

Har du tilleggsopplysninger?

Fyll ut feltet nedenfor eller legg ved eget skriv.
Ja

Nei

Prosent

Ja

Nei

Dato

Legens navn, underskrift og stempel

Du finner informasjon om vilkår og dokumentasjon på
neste side.
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Informasjon

Sykestipend er omgjøring av lån til stipend

Dokumentasjon

Du kan få gjort om lån til stipend for inntil fire måneder og
15 dager per undervisningsår. Sykestipend blir normalt ikke
gitt framover i tid.

Egen sykdom
Legen, eller andre med rett til å sykemelde, må fylle ut punkt 4.
Legeattest som bekrefter varigheten av sykdomsperioden
(start- og sluttdato), at du var studieufør, og graden av
studieuførhet, kan erstatte bekreftelsen fra legen i punkt 4.

Dersom legen har bekreftet en sykdomsperiode framover
i tid, kan du bli bedt om å sende inn en ny søknad.
For å få sykestipend må du oppfylle ETT av disse vilkårene:
yy Du må ha vært helt eller delvis studieufør (minst 50 prosent)
på grunn av egen sykdom. For å regnes som 100 prosent
studieufør må du ha vært helt ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og
delta på eksamen. Hvis du har vært delvis studieufør, kan lån
bli gjort om til stipend tilsvarende graden av studieuførhet.
yy Du må ha vært helt forhindret fra å følge undervisningen
på grunn av sykdom hos eget barn under tolv år. Det
gjelder også barn som fyller tolv år i det kalenderåret du
søker om sykestipend for.
I tillegg må du oppfylle BEGGE disse vilkårene:
yy Sykdomsperioden må ha vart i mer enn 14 dager
sammenhengende.
yy Sykdomsperioden må ha startet etter at vi har fått en
søknad om støtte fra deg. Vi kan gjøre unntak hvis du
var i en utdanning som gir rett til støtte i semesteret før
sykdomsperioden.

Sykepenger fra Nav eller arbeidsgiver?
Hvis du har fått sykepenger fra arbeids- og velferdsetaten (Nav)
eller arbeidsgiver, kan du få differansen mellom tildelt støtte og
sykepengebeløpet gjort om til stipend. Har du fått sykepenger
bare i en del av sykdomsperioden, kan Lånekassen vurdere å
gjøre hele lånet om til stipend for den delen av perioden du ikke
har fått sykepenger.

Arbeidsavklaringspenger fra Nav?
Hvis du har fått arbeidsavklaringspenger, kan du ikke få
sykestipend for den tiden du har fått arbeidsavklaringspenger. Har du fått arbeidsavklaringspenger bare i en del av
sydomsperioden, kan Lånekassen vurdere å gjøre om lån til
stipend for den delen av perioden du ikke har fått arbeidsavklaringspenger.

Sykdom hos eget barn under tolv år
Legen, eller andre med rett til å sykemelde, må fylle ut punkt 4.
Legeattest som bekrefter varigheten av sykdomsperioden
(start- og sluttdato), og at du var helt forhindret fra å følge
undervisningen på grunn av sykdom hos eget barn, kan
erstatte bekreftelsen fra legen i punkt 4.
Sykepenger
Dersom du har fått sykepenger, må du sende inn dokumentasjon
fra arbeids- og velferdsetaten (Nav) eller arbeidsgiver.
Dokumentasjonen må vise hvor mye du har fått i brutto sykepenger per måned, og hvilken periode (start- og sluttdato) du
har fått sykepenger. Fikk du sykepenger utbetalt direkte fra Nav,
må du legge ved utbetalingshistorikk fra Nav. Ble sykepengene
utbetalt av arbeidsgiver, må du legge ved kopi av lønnsslipper
fra arbeidsgiver.
Arbeidsavklaringspenger
Dersom du har fått arbeidsavklaringspenger bare i deler av
sykdomsperioden, må du legge ved dokumentasjon som
viser i hvilken periode du har fått arbeidsavklaringspenger.
Varierende grad av studieuførhet
Dersom graden av studieuførhet har variert, må legen bekrefte
uføregraden for hver periode med fra-dato og til-dato. Send inn
disse opplysningene som eget vedlegg til søknaden.

Les om sykestipend på
lanekassen.no/syk

Behandling av personopplysninger
Lånekassen behandler søknaden din etter utdanningsstøtteloven,
se www.lovdata.no. Opplysninger som du oppgir, og opplysninger
som vi henter inn fra andre, blir lagret hos Lånekassen. Les mer
om Lånekassens behandling av personopplysninger og om
rettighetene dine på www.lanekassen.no/personvern.

Send søknaden til Lånekassen – Postboks 4551 – 8608 Mo i Rana

