Praktisk informasjon for elever ved norske videregående skoler i Spania.
Vi ser at de elevene som søker støtte fra Lånekassen til videregående opplæring ved deres
skoler ofte sender oss ufullstendige søknader. Vi ønsker derfor å be om hjelp til å spre
informasjon til søkerne på et tidlig tidspunkt slik at søknadene kommer korrekt inn til oss og
med relevant dokumentasjon. Dette vil være til stor hjelp for oss i saksbehandlingen og
elevene vil oppleve kortere saksbehandlingstid og mindre bryderi med søknadene sine.
Først av alt vil vi gjøre oppmerksom på at videregående skole utenfor Norden som
hovedregel ikke gir rett til støtte fra Lånekassen. Det finnes en rekke unntak fra denne
hovedregelen. For å ha rett til støtte må eleven ha «ungdomsrett». Vi viser til § 35-7 i
forskriften om utdanningsstøtte: http://www.lanekassen.no/nbNO/Toppmeny/Forskrifter/tildeling-av-stotte-2013-2014/fjerde-del-stotte-til-utdanning-iland-utenfor-norden1/#19539
For mer informasjon om videregående utenfor Norden og mulig støtterett, les her:
http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/Utvekslingvideregaende/videregaende-opplaring-utenfor-norden/
Når man søker om støtte til skole i utlandet skal man alltid legge ved brev fra skolen om at
man har skoleplass.
Alle som søker støtte til videregående skole i utlandet må legge ved dokumentasjon som
viser årsaken til at han/hun bor i utlandet. Vi har erfaring for at de som søker støtte til
videregående i Spania som oftest er bosatt der av helsemessige årsaker. Som dere kan se av
regelverket vil helsemessige årsaker kunne gjøre at vi kan innvilge støtte. Men bare dersom
det foreligger en attest fra lege om at eleven er bosatt i utlandet på grunn av egen eller
foreldres sykdom. Det må fremkomme av attesten at sykdommen påvirkes i gunstig
retning av å bo i land med annet klima enn i Norge.
Fra tid til annen ser vi at elevene ved deres skoler søker om støtte til skolepenger. Stipend til
delvis dekning av skolepenger kan ikke innvilges til skolegang ved skoler som mottar
statstilskudd fra Norge. Se kapittel 46 i forskriften.
Oppsummering:
Når en elev søker om støtte til videregående skole i utlandet skal hun sende oss:
1. Opptaksbevis fra skolen
2. Dokumentasjon som viser årsaken til at hun går skole i utlandet, som nevnt ovenfor
kan dette for eksempel være en legeattest.
Elevene søker om støtte for hvert skoleår. Det er i skrivende stund uklart når nettsøknaden
for elever i videregående skole åpner. De siste årene har dette vært i slutten av mai. Elevene
må følge med på vårt nettsted. Man må uansett avvente med å søke til man har all
dokumentasjon klar. Dette vil sikre raskest saksbehandlingstid fordi søknaden da er komplett
når en saksbehandler åpner søknaden.
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