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Bilaga 16

Information och rapporteringssystem gällande CSN och SCB
Information om CSN
I Löftadalens guide kan du läsa om vilka ekonomiska bidrag du kan söka från CSN och hur
du gör detta. När du ansöker fyller i hur många procent du kommer att studera samt hur du
kommer att finansiera dina studier. Dessa uppgifter förs sedan in i skolans
administrationsprogram Schoolsoft och är underlag för att du skall få rätt ekonomisk hjälp
från CSN.
Under läsåret får eleverna muntlig information vid flera tillfällen om CSN regler. Du som
elev får då också erbjudande om personlig hjälp med att söka CSN tillsammans med
skolans studie- och yrkesvägledare (SYV).

Rapportering
Skolan rapporterar kursstart, längre frånvaro, avbrott, kursslut och uppgift om du fullgjort
studierna till CSN. Uppgifter om dig som födelsedata, namn, adress, mantalsskrivningsort,
telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i Schoolsoft och rapporteras
till Statistiska centralbyrån (SCB). Den statistiken ligger till grund för att skolan ska få ut
statsbidrag för den kurs du går på.
I början av varje terminsstart skickar skolan uppdaterade filer till CSN, som innehåller
information om:


Att du har påbörjat dina studier



Att du söker studiebidrag



Hur många procent du studerar



Vilken nivå du studerar på



Att du inte har påbörjat dina studier

Detta görs för att du skall få rätt ekonomisk ersättning i förhållande till din studietakt och på
rätt nivå.
Ogiltig frånvaro rapporteras
Skolan är skyldig att meddela ogiltig frånvaro till CSN, detta görs efter det att du som
deltagare har fått en muntlig och en skriftlig varning och ett skriftligt beslut läs mer i
(Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder). Rapporteringen kan
innebära att du blir av med din studiehjälp/studiemedel och du kan också bli
återbetalningsskyldig när CSN har utrett ditt ärende samt att det kan vara svårt att få
ekonomiskt stöd från CSN i framtiden.
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Studieresultat rapporteras
Vid varje terminslut skickar skolan uppgifter till CSN om du bedrivit studier i normal takt
eller om du inte gjort det. Om du inte har bedrivit studier i normal takt gör CSN en
utredning om varför. Det kan i sin tur innebära att du nekas ekonomisk hjälp från CSN för
nästkommande termin eller i framtiden.
Rapportrutinerna sker enligt CSN:s regelverk.
Hjälp med CSN frågor
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SYV hjälper dig som behöver extra hjälp och vägledning i kontakt med CSN.



SYV kan också hjälpa dig som behöver överklaga ett beslut om studiemedel till
CSN.

Bilaga 16,Information och rapporteringssystem gällande CSN och SCB, SYV

