
Ansökan om programpeng för gymnasiestudier i utlandet

Elevens Efternamn, Förnamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Postadress

Huvudman för sökt skola

Ansökan skickas till: Österåkers kommun, 
   Utbildningsförvaltningen 
   184 86 Åkersberga

Underskrift vårdnadshavare/myndig elevDatum

Folkbokföringsadress

Ansökan gäller läsåret

Nuvarande gymnasieskola Nuvarande program

Om eleven slutar i undervisningen eller är ogiltigt frånvarande i betydande omfattning ska hemkommunen omgående informeras.

Kontaktperson på sökt skola. Namn, e-post, telefon

Startdatum för studierna

Slutdatum för studierna

Inga andra bidrag eller ersättningar utgår till huvudmannen för studierna under den period som ansökan avser

Enligt riktlinjer för programpeng i utlandet GVN 2020/0027. 
Programpeng kan beviljas för gymnasiestudier i svensk utlandsskola med godkännande av Skolverket.

Inriktning

Namn på sökt skola

Adress till sökt skola

Sökt program och inriktning

Genom min underskrift intygar jag att: (obligatoriskt att samtliga kriterier nedan är uppfyllda)

Eleven och minst en vårdnadshavare kommer att vara folkbokförd i Sverige under utlandsstudierna

Jag/vi har tagit del av villkoren i riktlinjer för programpeng i utlandet GVN 2020/0027

Namnförtydligande

Underskrift vårdnadshavareDatum

Namnförtydligande

Vårdnadshavares mail Vårdnadshavares mail

Jag/vi har ansökt till skolverket om statsbidrag för utlandsundervisning *

 * Använd skolverkets blankett för att ansöka om behörighet för statsbidrag. www.skolverket.se/statsbidrag
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