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Hemadress (folkbokföringsadress)
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Ansökan om kostnadsbidrag  
för studier på folkhögskola 

Personnummer

Postnummer och postadress

Ansökan gäller termin/läsår

Tidigare studier

Ort och datum Underskrift

Underskift beslutsfattare

JAG HAR TAGIT DEL AV VILLKOREN OCH ANSÖKER OM KOSTNADSBIDRAG ENLIGT OVAN

Namnförtydligande

Ansökan lämnas till: 

Jämtlands Gymnasieförbund 
831 82 ÖSTERSUND

Bilagor som bifogas ansökan:

Studieintyg från folkhögskolan

Kvitton avseende läromedel

Serviceavgift

Fri skollunch

Ansöker om:

Bidrag till läromedel enligt bifogad specifikation.  

Konto för kontant utbetalning: Beviljas med belopp

Beviljas ejBeviljas

Beslut

Beviljas ejBeviljas

Beviljas ejBeviljas

Om du läser allmänna ämnen/allmän kurs vid folkhögskola, inte har 3-årig gymnasieutbildning samt inte har fyllt 20 år kan du till och med 
vårterminen det år du fyller 20 år ansöka om bidrag till skollunch, läromedel och eventuell serviceavgift för skolan. Om du avbryter 
studierna har du skyldighet att snarast meddela detta till Jämtlands Gymnasieförbund. 

Beslut om beviljat kostnadsbidrag skall uppvisas på folkhögskolan som då fakturerar kostnaden för skollunch och serviceavgift till 
Jämtlands Gymnasieförbund. Bidrag till läromedel utbetalas direkt från Jämtlands Gymnasieförbund. 

 

Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om 

dina rättigheter finns på förbundets hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
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Beslut
Om du läser allmänna ämnen/allmän kurs vid folkhögskola, inte har 3-årig gymnasieutbildning samt inte har fyllt 20 år kan du till och med vårterminen det år du fyller 20 år ansöka om bidrag till skollunch, läromedel och eventuell serviceavgift för skolan. Om du avbryter studierna har du skyldighet att snarast meddela detta till Jämtlands Gymnasieförbund.
Beslut om beviljat kostnadsbidrag skall uppvisas på folkhögskolan som då fakturerar kostnaden för skollunch och serviceavgift till Jämtlands Gymnasieförbund. Bidrag till läromedel utbetalas direkt från Jämtlands Gymnasieförbund.
 
Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter finns på förbundets hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
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