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Høgskoleveien 49
4643 Søgne

STIPEND OG LÅN I STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
Det er lurt å søke stipend/lån fra Lånekassen allerede nå, så får du utbetalingen raskt etter
skolestart. (Frist for å søke støtte for høstsemesteret er 15. november.)
Alle søker stipend/lån på nettet (unntatt de som bruker ungdomsretten). For å søke må du ha
folkeregistrert adresse i Norge, bankkonto i Norge og koder til MinID (fås tilsendt fra
skatteetaten/kan bestilles der eller på lånekassens hjemmeside), og for å signere gjeldsbrev
må du ha BankID. Gå til www.lanekassen.no og logg in med MinID/BankID. Se mer
informasjon om dette på Lånekassens hjemmesider.
Du velger søknad om stipend og lån til høyere og annen utdanning (unntatt hvis du bruker
ungdomsretten).
Vær nøye med utfyllingen! Skole: Agder folkehøgskole; Kurs: Helårskurs. Søknadsperiode: velg
høst og vår. Avslutningsmåned/-år er 05/19. Adressen din vil være Agder folkehøgskole,
Høgskoleveien 49, 4643 Søgne. Hjemmeboere (som bor med foreldre) vil ikke ha rett på
stipend, kun lån. Vi anbefaler alle over 18 år å krysse av for elektronisk kommunikasjon med
Lånekassen og elektronisk signering av gjeldsbrev med BankID, alternativet er at Lånekassen
sender brev til din hjemmeadresse. Det er lurt å skrive ut en kvittering av søknaden din.
Du får støtte i 10 måneder (august-mai). Max støtte er kr. 10.825,- pr. måned (stipend og fullt
lån), dvs kr. 108.250 for hele skoleåret. Stipenddelen er 40% av dette dvs. kr. 43.300,-. Alt
utbetales som lån, i ettertid omgjøres stipendandelen fra lån til stipend etter at året er fullført
og etter at det er sjekket opp mot ligningstall (inntekt/formue) høsten 2020. Slutter du
underveis i skoleåret blir alt stående som lån og et eller to semestre vil telle som forsinkelse i
studiet – totalt i tiden du får støtte fra Lånekassen kan du ha 1 års forsinkelse. Når du søker,
vil Lånekassen automatisk sjekke om du har rett på reisestipend, så det skal du ikke søke
spesielt om. Du kan ikke søke om støtte til skolepenger. Det du betaler til skolen er ikke
skolepenger, men betaling for kost/losji, materiell og studieturer.
Du kan følge med på behandlingen av søknaden på ”Dine sider” (innlogging via
www.lanekassen.no) og be om å få sms/e-post om behandling og utbetaling.
Når søknaden er ferdigbehandlet vil du få tilsendt et brev ”Avtale om støtte” fra Lånekassen,
som må signeres. Alle over 18 år anbefales å signere elektronisk med BankID eller Buypass.
Skolen vil sende en rapport til Lånekassen om oppmøte rett etter skolestart, og så vil pengene
bli utbetalt månedlig til din konto – utbetaling den 15. hver måned.
Har du spørsmål, kontakt oss på telefon eller e-post.
Med vennlig hilsen Hilde og Laila

