Foreldrestipend
ved fødsel og adopsjon

Nynorsk
• Send først inn ein søknad om stipend og lån på www.lanekassen.no for det undervisningsåret barnet blei født,
dersom du ikkje allereie har gjort det.
• Etter at du har fått barnet, sender du inn dette skjemaet. Hugs å fylle ut begge sider.
• Søknadsfrist: Lånekassen må ha motteke søknaden seinast tolv månader etter fødselen eller adopsjonen.
• Les om foreldrestipend på www.lanekassen.no/fodsel_nn. Vilkåra finn du i kapittel 39 i forskrifta om utdanningsstøtte
på www.lanekassen.no/forskrifter.

1 Personlege opplysningar
Kundenummer i Lånekassen

Fødselsnummer (11 siffer)

Etternamn

Fornamn og mellomnamn

Adresse

Postnummer og poststad

2 Opplysningar om deg og barnet
Før opp fødselsdato/adopsjonsdato for barnet
Vi innhentar opplysningar frå folkeregisteret i Noreg. Dersom barnet er fødd i utlandet,
må du sende inn ein kopi av fødselsattesten.

Fødselsdato/adopsjonsdato

Oppgi termindato for fødselen
(skal ikkje fyllast ut ved adopsjon)

Termindato

Bur du saman med barnet?
 Ja  Nei
Har du delt omsorg, må du dokumentere samværsprosenten med for eksempel kopi av
 Har delt omsorg
samværsavtale.

3 Opplysningar om ektefellen/sambuaren
Er du gift eller sambuar med felles barn etter at barnet er født?  Ja − gift
Dersom du er separert, kryss av for nei.
 Ja − sambuar
Oppgi fødselsnummeret til ektefellen/sambuaren din

Fødselsnummer

Har ektefellen/sambuaren din skattepliktig inntekt (lønn, trygd
eller kapitalinntekt)?
Hvis ja, oppgi

 Ja

 Nei (Gå til punkt 4)

 Nei

• hans/hennar gjennomsnittlege brutto inntekt/trygd/stønad per
månad i søknadsperioden

Brutto inntekt per månad

• hans/hennar forventa årsinntekt (person- og kapitalinntekt)
i 2019 og 2020. Sjå §§ 22-1 og 29-4 med merknader i forskrifta
om utdanningsstøtte på www.lanekassen.no/forskrifter

Årsinntekt (person- og kapitalinntekt) i 2019

For lønns- og trygdemottakarar i Noreg hentar vi inntektsopplysningar frå a-ordninga. Du kan lese om a-ordninga på
www.lanekassen.no/a-ordning.

Årsinntekt (person- og kapitalinntekt) i 2020

Er ektefellen/sambuaren din sjølvstendig næringsdrivande?
 Ja
Dersom ja, kan du bli bedd om å sende inn dokumentasjon seinare.

 Nei

Er ektefellen/sambuaren din busett i utlandet?
Dersom ja, legg ved dokumentasjon på inntekta hans/hennar,
for eksempel kopi av siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp.

 Nei

 Ja
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Skal ektefellen/sambuaren din ta ut foreldrepengar frå Nav
eller frå tilsvarande ordning i utlandet (gjeld også periodar
med fedrekvote)?
• Dersom ja, legg ved vedtaksbrevet frå Nav eller tilsvarande
ordning i utlandet som viser perioden med foreldrepengar. Ved
gradert uttak må det stå i vedtaket kor mange prosent
ektefellen/sambuaren din tek ut.
• Dersom ja, oppgi planlagd startdato for når
ektefellen/sambuaren din skal ta ut foreldrepengar. Dersom de
enno ikkje har fått vedtaksbrevet, eller dersom de ikkje har
bestemt ein startdato for foreldrepengane, må du likevel føre
opp ein førebels startdato. Vi vil elles ikkje kunne behandle
søknaden din om foreldrestipend. Hugs å ettersende
vedtaksbrevet frå Nav eller tilsvarande ordning i utlandet.

 Ja – frå Nav
 Ja – frå utlandet
 Nei

Planlagd startdato

Er ektefellen/sambuaren din student?
Begge foreldra kan ikkje få foreldrestipend samtidig.
Dersom ja, skal han/ho søkje om foreldrestipend?

 Ja

 Nei (Gå til punkt 4)

 Ja

 Nei (Gå til punkt 4)

Dersom ja, før opp kva periode du søkjer om foreldrestipend for (frå-dato og
til-dato).

Frå dato

Til dato

Dersom ja, oppgi kva periode ektefellen/sambuaren din søkjer om foreldrestipend for
(frå-dato og til-dato). For å få vurdert foreldrestipend må ektefellen/sambuaren din
sende inn ein eigen søknad om foreldrestipend (G-skjema).

Frå dato

Til dato

4 Permisjon
Skal du ta permisjon frå utdanninga di?
Dersom ja, legg ved stadfesting frå lærestaden som viser i kva periode du tek
permisjon (frå-dato og til-dato).

 Ja

Tek du permisjon, før opp kva dato du begynte permisjonen
Starta permisjonen meir enn tre veker før forventa termin, må du leggje ved anten
• dokumentasjon frå skolen som viser at dette var skolen si tilråding, eller
• ei stadfesting frå lege som viser at den tidlege permisjonen var på grunn av sjukdom

Dato

For deg som studerer i utlandet og skal ta permisjon
Oppgi eventuell periode du ikkje skal opphalde deg på lærestaden
(frå-dato og til-dato), og adressa du skal bu på.

Frå dato

 Nei

Til dato

Adresse

5 Underskrifta di
Eg skriv under på at
• eg har lese og er kjend med vilkåra for foreldrestipend. Sjå kapittel 39 i forskrifta om utdanningsstøtte på
www.lanekassen.no/forskrifter
• opplysningane eg har gitt, er riktige, og så fullstendige som råd
• eg forpliktar meg til snarast å melde frå skriftleg dersom det oppstår endringar etter at eg har sendt inn skjemaet
• eg er klar over at brot på opplysningsplikta kan få konsekvensar for meg. Sjå kapittel 12 og 13 i forskrifta om
utdanningsstøtte
Stad og dato

Underskrift

Send søknaden med dokumentasjon til Lånekassen − Postboks 450 Alnabru – 0614 Oslo
Behandling av personopplysningar: Lånekassen behandlar personopplysningar i samsvar med regelverket for
personvern. Les personvernerklæringa vår på www.lanekassen.no/personvern-nn.
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