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Urtehagen videregående privatskole 

Stipend og lån til utdanning 2019-2020 

For at du skal få støtte fra Lånekassen, må utdanningen være offentlig godkjent i Norge. Fyller du 65 

år før 1. januar 2020, kan du ikke få stipend eller lån fra Lånekassen. 

Ditt ansvar 

Du har plikt til å melde fra til Lånekassen hvis det oppstår endringer i situasjonen din underveis i 

utdanningen, for eksempel hvis du endrer på eller avbryter utdanningen din. 

Du er pliktet til å melde ifra til Lånekassen dersom du 

 avbryter eller tar en pause i utdanningen 

 skifter lærested eller endrer den faglige planen 

 betaler mindre i skolepenger enn det du oppgav i søknaden 

 endrer bostedsadresse eller sivilstand 

Konsekvenser for deg 

 

Endringer kan føre til at du har krav på mer eller mindre penger. Melder du ikke fra om endringer, kan 

du gå glipp av penger du har rett til. Hvis du har fått mer penger enn du har krav på, og ikke gir 

beskjed om endringer, kan det få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan du miste retten til støtte fra 

Lånekassen, for en periode eller for all framtid. Dersom du ikke melder fra om endringer eller gir feil 

opplysninger, kan vi gjøre om stipend til lån og kreve at du umiddelbart betaler tilbake støtte du ikke 

skulle hatt. I grove tilfeller politianmelder vi. 

Basisstøtte 

Du kan få inntil 110 200 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2019–2020. Fulltidsstudenter kan i 

tillegg få utbetalt fire ekstra uker med støtte i juni 2020, noe som tilsvarer 11 020 kroner. Gjelder for 

deg som har søkt om fullt lån og stipend, eller kun stipend. Inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort 

om til stipend dersom du bor borte fra foreldrene dine, består studiepoeng underveis, oppnår en grad 

og har inntekt og formue under våre grenser. 

Utbetalinger høst 2019 Fullt stipend og lån Fullt stipend 

15. August  kr 22 040 kr 8 816 

15. September  kr 8 265 kr 3 306 

15. Oktober  kr 8 265 kr 3 306 

15. November  kr 8 265 kr 3 306 

15. Desember  kr 8 265 kr 3 306 

Sum for hele semesteret kr 55 100 kr 22 040 
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Utbetalingsplan for våren 2020 

Utbetalinger vår 2020 Fullt stipend og lån Fullt stipend 

15. Januar  kr 22 040 kr 8 816 

15. Februar  kr 8 265 kr 3 306 

15. Mars  kr 8 265 kr 3 306 

15. April  kr 8 265 kr 3 306 

15. Mai  kr 8 265 kr 3 306 

Sum for hele semesteret kr 55 100 kr 22 040 

 

Omgjøringslån 

Når du søker om bare stipend, blir også støtten utbetalt som et lån. Dette lånet kalles omgjøringslån og 

kan blir gjort om til stipend når du har bestått utdanning. 

Lån til skolepenger 

Undervisningsåret 2019-2020 

Betaler du skolepenger, kan du få et ekstra lån på inntil kr10000 medialinjen og kr 9000 

samfunnlinjen. 

Forsørgerstipend 

Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2004 eller senere.  

Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet. Mor og far kan få forsørgerstipend 

samtidig. 

Vilkår for å få forsørgerstipend 

 Barnet må være født i 2004 eller senere (16 år eller yngre) 

 Du må bo sammen med barnet minst 40 prosent av tiden 

 Stipendet er behovsprøvd. Inntekten og formuen for deg og en eventuell ektefelle/samboer må være lavere 

enn grensene i forskriften. Les mer om grensene og behovsprøvingen.  

Dersom du er samboer, og du og samboeren din har barn sammen, behandler vi dere som gifte. Hvis du og 

samboeren din ikke har barn sammen, regnes ikke samboerens inntekt eller formue med i grunnlaget for 

forsørgerstipend. 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Fodsel_barn/Forsorgerstipend/forsorgerstipend/behovsproving-av-forsorgerstipend/
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Hvis du ikke har den daglige omsorgen for barnet, må du dokumentere at du har minst 40 prosent samvær. 

Du kan for eksempel sende inn kopi av samværsavtale. 

Behovsprøving av forsørgerstipend 

Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Inntekten og formuen for deg og en eventuell ektefelle eller 

samboer du har barn sammen med, må være lavere enn grensene i forskriften.  

Når du søker om stipend og lån, må du oppgi forventet årsinntekt (person- og kapitalinntekt) for ektefellen 

eller samboeren din. Vi vurderer om du har rett til forsørgerstipend basert på inntekten du oppgir. 

Inntektsgrenser for ektefelle eller samboer 

2018 2019 2020 

399 969 

kroner 

411 968 

kroner 

425 357 

kroner 

 

Eksempler på hvor mye du kan få avhengig av ektefelle / samboers inntekt 

Inntekt* 1 barn 2 barn 3 barn 

Mindre enn 411 968 kr 1 717 kr 3 434 kr  4 552 kr 

420 000 kr 1 316 kr 3 033 kr 4 151 kr 

440 000 kr 316 kr 2 033 kr 3 151 kr 

460 000 kr 0 1 033 kr 2 151 kr 

Her er en oversikt med utregning: 

Antall barn født i 

2004 eller senere  

Beløp Hvor mye du får til sammen 

per måned for alle barna 

1 barn 1 717 kr 1 717 kr 

2 barn 1 717 kr + 1 717 kr 3 434 kr 

3 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 

1 118 kr 

4 552 kr 

4 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 

1 118 kr + 1 118 kr 

5 670 kr 

Ekstrastipend  

Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på 

grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend.  

Ekstrastipendet på 3 763 kroner per måned kommer i tillegg til vanlig studiestøtte fra Lånekassen. Dersom 

du er deltidsstudent, blir ekstrastipendet redusert tilsvarende deltidsprosenten din. 

Stipendet blir behovsprøvd 

Ekstrastipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året du har fått 

støtte, er klar.   

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/Deltid/
https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Inntekt-og-formue-/
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Krav til dokumentasjon 

Fyll ut skjemaet "Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne" (X-skjema).   

 

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å 

bekrefte på skjemaet at du 

 har nedsatt funksjonsevne  

 ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne 

Søker du om ekstrastipend på grunn av dysleksi, kan også logoped skrive under på skjemaet. 

Har du allerede søkt om ordinær støtte, kan du ettersende X-skjemaet. 

Send inn X-skjemaet til 

Lånekassen  

Postboks 450 Alnabru 

0614 Oslo 

  

Støtte om sommeren 

Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av 

nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder.  

Du kan altså få støtte i to ekstra måneder om sommeren. Avslutter du utdanningen i vårsemesteret, har du 

ikke rett til støtte for sommeren etter. 

Støtten blir behovsprøvd 

Støtten blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når fastsettingen (likningen) for det året du 

har fått støtte, er klar. 

Krav til dokumentasjon 

Fyll ut skjemaet "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne" (Y-skjema). Skriv ut 

skjemaet her. 

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å 

bekrefte på skjemaet at du 

 har nedsatt funksjonsevne 

 ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne  

Send inn Y-skjemaet til 

Lånekassen  

Postboks 450 Alnabru 

0614 Oslo 

 

Omgjøring av lån til stipend 

Du får utbetalt basisstøtten fra Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent kan gjøres om til stipend.  

Dette gjelder ikke for elever i vanlig videregående skole, de får utbetalt stipend direkte.  

Vilkår for å få gjort om lån til stipend 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/soknader/Skjema/
https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Inntekt-og-formue-/
http://www.lanekassen.no/skjema
http://www.lanekassen.no/skjema
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Du må bo borte. 

Du må bestå utdanning. 

Du må ha inntekt, formue og trygd under grensene til Lånekassen. 

Omgjøring for studiepoeng du tok i 2018  

I juli 2019 starter Lånekassen med å gjøre om lån til stipend for studiepoeng eller utdanning bestått våren 

eller høsten 2018.. Vi får automatisk opplysninger om inntekt, formue og trygd for alle, og vi får 

automatisk informasjon om bestått utdanning for de fleste. Hvis du har studert i utlandet, må du selv sende 

inn eksamensresultatene dine.  

Vi gjør om lån til stipend  etter hvert som vi får inn denne informasjonen. Du kan følge med på Dine sider. 

Les om omgjøring av lån til stipend for studiepoeng/utdanning bestått i 2018. 

Vilkår for å få gjort om lån til stipend 

 Du må bo borte. 

 Du må bestå utdanning. 

 Du må ha inntekt, formue og trygd under grensene til Lånekassen. 

Omgjøring for studiepoeng du tok i 2018 

I juli 2019 starter Lånekassen med å gjøre om lån til stipend for studiepoeng eller utdanning bestått våren 

eller høsten 2018. Vi får automatisk opplysninger om inntekt, formue og trygd for alle, og vi får automatisk 

informasjon om bestått utdanning for de fleste. Hvis du har studert i utlandet, må du selv sende inn 

eksamensresultatene dine.  

Vi gjør om lån til stipend  etter hvert som vi får inn denne informasjonen. Du kan følge med på Dine sider. 

Les om omgjøring av lån til stipend for studiepoeng/utdanning bestått i 2018. 

To ulike ordninger for omgjøring 

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 er det to ulike ordninger for omgjøring av lån til stipend, 

avhengig av hva slags utdanning du får støtte til.  

 Det er én ordning for deg som tar høyere utdanning, for eksempel ved en høgskole eller et universitet. Du 

får noe omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen, og resten når du består en grad. 

 Det er én ordning for deg som tar annen utdanning, for eksempel ved en fagskole eller en folkehøgskole. 

Du får bare omgjøring når du består studiepoeng underveis i utdanningen. 

www.lanekassen.no 

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend? 

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot 

inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller 

deler av disse stipendene bli gjort om til lån. 

 

Inntektsgrenser 

Inntektsgrensen for deg som får støtte hele året, er 182 575 kroner i 2019. Tjener du mer enn det, får 

du mindre stipend.  

Inntekten din har som regel ikke noe å si for hvor mye lån og stipend du får utbetalt i første omgang, men 

vi behovsprøver stipendet mot inntekt, formue og trygd i etterkant. Vi får inntektsopplysningene automatisk 

fra skatteetaten, du trenger altså ikke å sende inn noe. 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Omgjoring-av-lan-til-stipend/omgjoring-av-lan-til-stipend-for-utdanning-bestatt-i-2018/
http://www.lanekassen.no/
https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Fodsel_barn/Forsorgerstipend/forsorgerstipend/behovsproving-av-forsorgerstipend/?id=18231
https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-kan-du-fa/Nye-stotteordninger-for-elever-og-studenter-med-nedsatt-funksjonsevne/Ekstra-stipend-/
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Hva skjer hvis jeg tjener mer enn grensen? 

Tjener du mer enn grensen, reduserer vi stipendet gradvis etter hvor langt over grensen du er. Når vi 

beregner hvor mye du kan få i stipend, regner vi først ut differansen mellom inntektsgrensen og inntekten 

din. Beløpet vi får, ganger vi med fem prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Det er denne 

summen vi trekker fra stipendet ditt. Se hvordan vi regner ut det ut her. 

Disse stipendene blir behovsprøvd 

Grenser for inntekt 

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha inntekt over disse beløpene: 

Kalenderår Utdanningsstøtte et  

helt kalenderår 

Støtte i sju måneder 

eller mindre per kalenderår 

2020 kr 188 509 kr 471 270 

2019 kr 182 575 kr 456 436 

2018 kr 177 257 kr 443 142 

2017 kr 172 597 kr 431 492 

2016 kr 168 059 kr 420 148 

 

Dette regner vi som inntekt 

Når vi behovsprøver støtten mot inntekt, ser vi på person- og kapitalinntekten din. Den består av 

 all skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger) 

 alle skattbare trygde- og pensjonsytelser 

 alle kapitalinntekter 

Vi ser bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar og renteinntekter fra BSU-sparing. 

Trygd 

Trygd inngår som en del av personinntekten, men det er ulike fribeløp for ulike typer trygdeytelser.  

Det finnes også noen trygdeytelser som vi ser helt bort fra når vi gjør om stipend til lån. 

Hva skjer hvis du går over beløpsgrensen? 

Stipendet ditt blir redusert med fem prosent per måned av den trygden som er over 

beløpsgrensen. Beløpsgrensene finner du lenger ned på siden. 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Inntekt-og-formue-/inntektsgrenser/hva-skjer-hvis-jeg-har-inntektformue-over-belopsgrensene/
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Det du har fått for mye i stipend, blir gjort om til lån, men vi krever ikke at du skal betale det tilbake før du 

skal begynne vanlig tilbakebetaling av studielånet. Utdanningsstipendet blir redusert først, deretter 

eventuelt forsørgerstipend. 

Det er likningsopplysningene for den perioden du har fått støtte som gjelder. Opplysningene blir overført 

fra Skatteetaten.   

Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt 

Trygdeytelser med samme fribeløp som person- og kapitalinntekt 

 Foreldrepenger 

 Sykepenger 

 Dagpenger under arbeidsledighet 

 Adopsjonspenger 

 Barnepensjon 

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha over disse fribeløpene: 

Kalenderår Ved støtte hele 

kalenderåret 

Ved støtte i sju måneder 

eller mindre per 

kalenderår* 

2020 kr 188 509 kr 471 270 

2019 kr 182 575 kr 456 436 

2018 kr 177 257 kr 443 142 

2017 kr 172 597 kr 431 492 

2016 kr 168 059 kr 420 148 

2015 kr 162 769 kr 406 923 

*Økt inntektsgrense gjelder dersom du følger et utdanningsopplegg 

som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og du 

bare får støtte til dette opplegget, eller du får støtte for bare ett 

semester i kalenderåret. 

 


