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Ansökan om bidrag vid studier på
Folkhögskola
Litteratur och skolmåltider för elever folkbokförda i Lerums kommun

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer dagtid

Postnummer och Ort

Telefonnummer kvällstid

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Ort

Program

Kommun

Årskurs

Klass

Skolans telefonnummer

Ansöker om:

Skolkort

Ersättning för litteratur

Ersättning för skolmåltider

Vt

Del av termin fr o m

Ansökan avser period

Ht

tom

Kontouppgifter för utbetalning
Bankens namn

Clearingnummer

Kontonummer

Underskrift

Myndig elev ska själv underteckna ansökan. För omyndig elev skall ansökan undertecknas av vårdnadshavare.
Datum

Ort

Underskrift myndig elev

Namnförtydligande myndig elev

Underskrift av vårdnadshavare

Namnförtydligande vårdnadshavare

Intygande av folkhögskola
Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-postadress

Kommunens beslut
Motivering

LERUM5172, v2.0, 2014-03-19

Beviljas
Avslås
Namnteckning

Namnförtydligande

* Personuppgifterna kommer att behandlas i Lerums kommuns datasystem. Mer information finns på hemsidan www.lerum.se/personuppgifter
Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 14 86
0302-52 13 86 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Anvisningar

De elever som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller är äldre och saknar slutbetyg/
examensbevis från gymnasiet har möjlighet att får bidrag vid studier på Folkhögskola. Bidrag utgår till och med
våren det år eleven fyller 20 år för studier som motsvarar gymnasieutbildning.
Ersättning utgår enligt följande:
 Litteratur ersätts med högst 2 603 kronor per år.
Ersättning baseras på Lerums kommuns budget för läromedel inom gymnasieskolan per läsår.
 Skolmåltider ersätts med högst 2 500 kronor per termin.
Ersättning för skolmåltider baseras på Lerums kommuns budget för skolmåltider fördelat på antal
undervisningsdagar i den egna gymnasieskolan.
Elevresor
Elever som har en resväg på minst 6 km har rätt till skolkort enligt kommunens gällande regler för elevresor utom
i de fall eleven får inackorderingsbidrag från CSN. Eventuellt inackorderingsbidrag kan sökas hos CSN.
Kommunen betalar inte kursavgift eller serviceavgift.

Blanketten skickas till
Lerums kommun
Sektor lärande
443 80 LERUM

