
 
 

   

 
Ansökan om bidrag för folkhögskolestudier 
 
Läs anvisningarna på sid 2! 
 
Var god texta! 

 
Personuppgifter 

Elevens efternamn och förnamn Personnummer 

 Adress 

 Postnr Postadress Telefonnummer  

 E-postadress 

Uppgifter om utbildning Skolans namn 

Skolort Läsår 

Kontouppgifter Bankens namn Clearingsnr. 

Kontonr. 

 
Underskrift 
 
(myndig sökande eller 
vårdnadshavare) 

Härmed försäkras att jag tagit del av informationen, att de uppgifter som lämnats in i denna 
ansökan är fullständiga och sanningsenliga. 
 
Ort och datum: 
 
Namnteckning: 
 
 
Namnförtydligande: 
 

 

 
Intygande av 
folkhögskola 
 

Skolans namn 

Telefonnr. E-postadress 

 
Ort och datum: 
 
Namnteckning: 
 
 
Namnförtydligande: 
 

 

 
Kommunens beslut 
 

 
 
 Beviljas  

 
 
 Avslås 

Motivering 

 
Ort och datum: 
 
Namnteckning: 
 
 
Namnförtydligande: 
 

 



 

ANVISNINGAR  
 
På denna blankett söks bidrag för folkhögskolestudier. 

 
Ansökningsblanketten skickas efter intygande från folkhögskolan till: 

 
Marks kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
511 80 KINNA 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 91 2013 

 

Riktlinjer för beviljande och utbetalning av bidrag för studier vid 

folkhögskola för unga vuxna 18-20 år antas enligt följande: 

 

1. Bidraget ges endast till elev folkbokförd i Marks kommun. 

 

2. Bidraget är på 8 000 kr per läsår och betalas ut 4 000 kr per 

termin. Bidraget söks för ett läsår eller en termin i taget. 

 

3. Om en elev beviljats bidrag för ett läsår och avbryter sina studier 

Eller flyttar utanför kommunen före vårterminens början ska barn- och 

utbildningsförvaltningen meddelas. Bidrag lämnas då inte för 

vårterminen 

 

4. Studierna ska påbörjas före 20 års ålder samtidigt som eleven 

måste vara minst 18 år alternativt ska fylla 18 år under terminen. 

 

5. Studier ska bedrivas på allmän linje vid folkhögskolan. 

 

6. Bidraget kan endast sökas av elever som inte genomgått 

gymnasieskolan med slutbetyg från nationellt program. 

 

7. För att fullt bidrag ska ges ska ansökan om bidrag ska lämnas till 

kommunen vid början av terminen (30 september för höstterminen eller 

28 februari för vårterminen). Ansökan ska vara undertecknad av 

folkhögskolans rektor. 

 

8. Om ansökan lämnas in efter sista ansökningsdatum kan bidrag 

Lämnas med 1 000 kronor för varje kvarvarande hel månad fram till och med 

december för höstterminen eller maj för vårterminen. (Exempel: en 

ansökan som lämnas in 7 mars kan beviljas med totalt 2000 kr för april 

och maj.) 

 
Marks kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
511 80 KINNA 
 
0320 21 70 00 
bun@mark.se 

 

mailto:bun@mark.se

