
Ansökan om skolpeng vid gymnasiala studier utomlands ska göras senast fyra månader innan du påbörjar 
dina gymnasiala studier utomlands. Ansökan skickas eller lämnas till utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.

Personuppgifter  elev Personnummer (10 siffror) 

Gymnasieskola 

Program/inriktning Årskurs 

Hemkommun 

Personuppgifter vårdnadshavare 
För- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Hemkommun 

För- och efternamn Personnummer (10 siffror) 

Hemkommun 

Skola, period och kurser som ansökan avser 

Skolans namn Land 

Avser period Avser läsår 

Kurs på program på Peder Skrivares skola 
Motsvarande kurs på skola för gymnasiala studier 

utomlands 

Underskrift elev 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan om skolpeng vid gymnasiala 

studier utomlands 
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Underskrift vårdnadshavare till elev under 18 år 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning Namnförtydligande 

Beslut om skolpeng vid gymnasiala studier utomlands 
Ansökan om skolpeng vid gymnasiala studier utomlands 

       Beviljas             Avslås 

Motivering till avslag  

Ort och datum 

Namnteckning gymnasiechef Namnförtydligande 
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