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Søknad om foreldrestipend 

 
 
 

Bokmål 
 

 
• Dersom du er i utdanning, må du først ha sendt inn en søknad om lån og stipend for det studieåret du får barn.  
• Dersom du ikke lenger er i utdanning, men har fått barn innen sju måneder etter at du har fullført en grad, sender du inn 

denne søknaden sammen med dokumentasjon på graden du har fullført. 
• Du sender inn søknaden og dokumentasjonen etter at du har fått barnet. 
• Søknadsfrist: Lånekassen må ha fått søknaden seinest tolv måneder etter fødselen eller adopsjonen. 
• Les om foreldrestipend på www.lanekassen.no/fodsel-og-barn. Vilkårene finner du i §§ 36 og 37 i forskriften om 

utdanningsstøtte på www.lanekassen.no/forskrifter. 
 

 
 

1 Personlige opplysninger 
Kundenummer i Lånekassen Fødselsnummer (11 siffer) 

Etternavn Fornavn og mellomnavn 

2 Opplysninger om deg og barnet 
Oppgi fødselsdato/adopsjonsdato for barnet 
Vi innhenter opplysninger fra Folkeregisteret i Norge. Hvis barnet er født i utlandet,  
må du sende inn en kopi av fødselsattesten. 

Fødselsdato/adopsjonsdato  

Oppgi termindato for fødselen 
(skal ikke fylles ut ved adopsjon) 
 

Termindato 

Bor du sammen med barnet? 
Har du delt omsorg, må du dokumentere samværsprosenten med for eksempel kopi 
av samværsavtale. 

 Ja  Nei 

 Har delt omsorg 

3 Opplysninger om ektefelle/samboer 
Er du gift eller samboer med felles barn etter at barnet er født? 
Hvis du er separert, kryss av for nei.  Ja − gift  Nei (Gå til punkt 4) 

 Ja – samboer 

Oppgi fødselsnummeret til ektefellen/samboeren din Fødselsnummer 
 

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

• hans/hennes gjennomsnittlige brutto inntekt/trygd/stønad per måned 
i søknadsperioden  

 
• hans/hennes forventede årsinntekt (person- og kapitalinntekt) 

i 2022 og 2023. Se §§ 58, 59 og 101 med merknader i forskriften om 
utdanningsstøtte. 

 
For lønns- og trygdemottakere i Norge henter vi inntektsopplysninger fra  
A-ordningen. 

 Ja  Nei 

Brutto inntekt per måned 

Årsinntekt (person- og kapitalinntekt) i 2022 

Årsinntekt (person- og kapitalinntekt) i 2023 

Skal ektefellen/samboeren din ta ut foreldrepenger fra Nav eller fra 
tilsvarende ordning i utlandet (gjelder også perioder med fedrekvote)? 

• Hvis ja, legg ved vedtaksbrevet fra Nav eller tilsvarende ordning i 
utlandet som viser perioden med foreldrepenger. Ved kombinasjon av 
arbeid og foreldrepenger må det stå i vedtaket hvor mange prosent 
ektefelle/samboer tar ut. 

• Hvis ja, oppgi planlagt startdato for når ektefelle/samboer skal ta ut 
foreldrepenger. Hvis dere ennå ikke har fått vedtaksbrevet, eller ikke har 
bestemt en startdato, må du likevel oppgi planlagt startdato. Vi vil ellers 
ikke kunne behandle søknaden din om foreldrestipend. Husk å 
ettersende vedtaksbrevet fra Nav eller fra tilsvarende ordning i utlandet. 

 Ja − fra Nav 

 Ja − fra utlandet 

 Nei 

Planlagt startdato 
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Er ektefellen/samboeren din selvstendig næringsdrivende? 
Hvis ja, kan du bli bedt om å sende inn dokumentasjon seinere.  Ja  Nei 

Er ektefellen/samboeren din bosatt i utlandet? 
Hvis ja, legg ved dokumentasjon på inntekten hans/hennes, for eksempel 
kopi av siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp. 

 Ja  Nei 

Er ektefellen/samboeren din student? 
Begge foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig.  Ja  Nei (Gå til punkt 4) 

Hvis ja, skal han/hun søke om foreldrestipend?  

 
 Ja  Nei (Gå til punkt 4) 

Hvis ja, oppgi hvilken periode du søker om foreldrestipend for (fra-dato og til-dato). 
Perioden fra 3 uker før og 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor til barnet. 
 

Fra dato Til dato 

Hvis ja, oppgi hvilken periode ektefellen/samboeren din søker om foreldrestipend for 
(fra-dato og til-dato). For å få vurdert foreldrestipend må ektefellen/samboeren din 
sende inn en egen søknad om foreldrestipend. 

 

Fra dato Til dato 

4 For deg som er i utdanning, eller har permisjon fra en utdanning  
Er du i utdanning, eller har du permisjon fra en utdanning? 
 
 
 

 Ja, jeg er i utdanning eller har permisjon 

 Nei (Gå til punkt 5) 

Skal du ta permisjon fra utdanningen din? 
Hvis ja, legg ved bekreftelse fra lærestedet som viser i hvilken periode du 
tar permisjon (fra-dato og til-dato). 

 Ja 

 Nei (Gå til punkt 6) 

Tar du permisjon, oppgi hvilken dato du begynte permisjonen 
Startet permisjonen mer enn tre uker før forventet termin, må du legge ved enten 
• dokumentasjon fra skolen som viser at dette var skolens anbefaling, eller 
• en bekreftelse fra lege som viser at den tidlige permisjonen skyldtes sykdom 

Dato 

For deg som studerer i utlandet og skal ta permisjon 
Oppgi eventuell periode du ikke skal oppholde deg på lærestedet 
(fra-dato og til-dato), og adressen du skal bo på. 

Fra dato Til dato 

Adresse 

5  For deg som ikke lenger er i utdanning, men nylig har fullført en grad 
Dersom du har fullført en fagskolegrad eller en grad fra universitets- eller høyskoleutdanning, kan du ha rett til foreldrestipend 
selv om du er ferdig med utdanningen. Det samme gjelder hvis du har fullført PPU eller enkelte videreutdanninger i sykepleie. 
Se hvilke videreutdanninger dette gjelder i § 78 b. i forskriften om utdanningsstøtte. 

Har du fått barn innen sju måneder etter at du fullførte en grad? 
Hvis ja, må du legge ved dokumentasjon som viser at du har fullført en grad. 
Dokumentasjonen må vise dato for oppnådd grad. 

 Ja 

 Nei  

6  Underskriften din 

Jeg skriver under på at 
• jeg har lest og er kjent med vilkårene for foreldrestipend. Se §§ 36 og 37 i forskriften om utdanningsstøtte på 

www.lanekassen.no/forskrifter 
• opplysningene jeg har gitt, er riktige, og så fullstendige som mulig 
• jeg forplikter meg til snarest å melde fra hvis det oppstår endringer etter at jeg har sendt inn søknadsskjemaet 
• jeg er klar over at brudd på opplysningsplikten kan få konsekvenser for meg. Se kapittel 13 i forskriften om utdanningsstøtte 

Sted og dato Underskrift 

 
Last opp søknaden og dokumentasjon på Dine sider eller send den til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo. 

 
Behandling av personopplysninger: Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med regelverket for personvern. 

Les personvernerklæringen vår på www.lanekassen.no/personvern. 

https://www.lanekassen.no/forskrifter
https://www.lanekassen.no/forskrifter
https://www.lanekassen.no/personvern
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