
 
 

 

Sex frågor och svar om elevers frånvaro och deras studiemedel 

1. När går en anmälan från skolan till CSN? 

 Om en elev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under 30 skoldagar. 

 Om en elev är sjukanmäld i mer än sammanlagt 5 dagar – vare sig det gäller 

under en vecka eller utspritt under flera veckor - då gäller samma regler som i 

arbetslivet. Vid fortsatt sjukanmälan har skolan rätt att kräva läkarintyg. Kan 

inget läkarintyg visas upp kan detta innebära att skolan ändrar den anmälda 

frånvaron till ogiltig frånvaro. 

 

2. Varför skickar skolan en anmälan till CSN? 

 För att CSN inte ska hinna göra utbetalningar som eleven/vårdnadshavaren 

sedan blir återbetalningsskyldig p g a ogiltig frånvaro. 

 

3. Vad händer efter skolans anmälan till CSN? 

 Då skolan anmält ogiltig frånvaro till CSN, skickas ett brev hem till 

eleven/vårdnadshavaren, samtidigt som CSN stoppar kommande 

utbetalningar.  

 Elev som anmälts till CSN för ogiltig frånvaro förlorar juni månads 

studiemedel, som är en extra bonusutbetalning för de elever som varit 

studerande i skolan under 265 dagar utan ogiltig frånvaro. 

 

4. När får en anmäld elev tillbaka sitt studiemedel? 

 Så fort eleven har minst två veckors hundraprocentig närvaro rapporterar 

skolan detta till CSN och CSN fattar nytt beslut om fortsatt utbetalning av 

studiemedel. 

 

5. Får en elev ta ledigt för semesterresa? 

 Ledighet för semesterresa beviljas inte om eleven misskött sina studier och 

riskerar att inte klara E i sina kurser. Åker eleven ändå på semesterresa 

räknas detta som ogiltig frånvaro och skolan anmäler detta till CSN. 

 

6. Vad händer när en elev fyllt 20 år? 

 Studerande/elever över 20 år ska själva ansöka om studiemedel så fort 

terminen har börjat. Vid för sen ansöka får eleven endast utbetalt fyra veckors 

studiemedel retroaktivt. Studerande över 20 år anmäls inte för ogiltig frånvaro 

men deras studiemedel är resultatrelaterade (som på högskolan). Elev som 

inte klarar av studier kan få problem att få beviljat studiemedel igen. Detta 

innebär svårigheter finansiera studier vid KOMVUX/YH/Högskolan.  



 
 

 

Jag har tagit del av ovanstående information om frånvaro och CSN. 
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Elevens underskrift 


