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Skjema for utveksling 2022–2023
Du kan bruke dette skjemaet hvis du tar høyere utdanning
eller fagskoleutdanning i Norge eller Norden, og du skal
søke om støtte til studieopphold i et annet land.

Bokmål

Husk at du også må sende inn søknad om lån og stipend på www.lanekassen.no

1 Personlige opplysninger
Kundenummer i Lånekassen

Fødselsnummer (11 siffer)

Etternavn

Fornavn og mellomnavn

2 Opplysninger om utdanningen
Hvilket studieprogram følger du i Norge/Norden?
I hvilket annet land skal du ha et studieopphold?

□ studier ved et lærested
□ praksisopphold
□ feltarbeid

Hva slags studieopphold skal du ha?
Hva er navnet på lærestedet du skal dra på utveksling til?
(Gjelder ikke praksisopphold eller feltarbeid.)

Fra (dag – måned – år)

Hvor lenge varer studieoppholdet?
Hvor mange studiepoeng skal du ta ved lærestedet du skal dra
på utveksling til?

Studiepoeng

Hvor mange studiepoeng vil bli godkjent som en del av
utdanningen i Norge/Norden?

Studiepoeng

□ Ja

Skal du betale skolepenger?

Hvis ja:
Beløp
• Oppgi beløp og legg ved bekreftelse fra lærestedet i utlandet
som viser hvor mye du skal betale.
• Får du støtte fra andre til å betale skolepenger?
Legg i så fall ved dokumentasjon som viser hvor mye du får
i støtte til skolepenger fra andre enn Lånekassen.

□ Ja

Til (dag – måned – år)

□ Nei
□ Nei

3 Stempel og underskrift fra lærestedet
Vi bekrefter at studieoppholdet er godkjent som en del av utdanningen studenten har begynt på i Norge/Norden, og at
opplysningene i punkt 2 er korrekte.
Sted/dato

Lærestedets underskrift og stempel

Skjemaet laster du opp på Dine Sider, eller du kan sende det i posten til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.
Behandling av personopplysninger: Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med regelverket for personvern.
Les personvernerklæringen vår på www.lanekassen.no/personvern.
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