En ungefärlig beräkning av vad det kan kosta att studera
på annan ort

Information från
Stjerneskolans kansli

Inkomster
Studiebidrag
Inackorderingsbidrag CSN
Summa:

1050 kr/mån
1190-2350 kr/mån
3400 kr (räknat på högsta inackorderingsbidraget)

Utgifter (enligt konsumentverkets beräkningar för ungdomar mellan 15-17 år)
Hyra
El
Tel
Resor hem
Frukost/middag
Hygienartiklar
Kläder
Nöjen/fritidsintr
Bredband

2500 -3500 kr
300 kr
240 kr
1000 kr
1440 kr (om all mat lagas hemma)
400 kr
590 kr
720 kr
300kr
7990 kr
(Räknat på 3000 kr i hyra, med reservation för att hyran kan vara högre eller lägre)

Differens inkomster/utgifter: 4590 kr, dvs 165 240 kr på tre år (36 mån)
(sex av dessa månader saknar inackorderingsbidrag, vilket inte är medräknat i exemplet)
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Söka gymnasium på annan ort
-saker att ta ställning till innan du söker

Gymnasievalet

Saker du bör tänka på om du funderar på att söka en
utbildning på annan ort

Att börja på gymnasiet är för många ungdomar något som man ser fram
emot med spänd förväntan, då det under en längre tid kan ha känts som
om man har vuxit ur grundskolan.

Om jag funderar på att söka en gymnasieutbildning på annan ort …

Ibland kan också klivet mellan grundskolan och gymnasiet kännas
stort och skrämmande. Vi är alla olika. Förhoppningen är att din
gymnasietid ska bli ett positivt minne, att du ska avsluta dina
gymnasiestudier och få en gymnasieexamen.
För att lyckas på bästa sätt vill vi att du tillsammans med dina föräldrar
sätter dig ner hemma och diskuterar igenom några saker som är viktiga
inför ditt gymnasieval.
Omvalsperioden är mellan 27 april och 13 maj. Kontakta din SYV för
hjälp med att ev. öppna och ändra i din ansökan.

• vilken är den främsta anledningen till detta val?
• finns gymnasieprogrammet på min hemort?
• om jag kan bo kvar hemma, vad kommer det att innebära i restid?
• hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten?
• är jag berättigad till buss-/tågkort?
• vad kostar det att åka hem? (om jag inte får buss-/tågkort)
• vad kostar det att bo? Hyra/el/mat m. m.
• om jag blir sjuk? Kan jag ta mig hem enkelt?
• är jag mogen att ta ansvar för mina studier utan föräldrarna i närheten?
• är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och
städning själv?
• Har familjen ekonomiska möjligheter?
Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under
sommarmånaderna juli-augusti och för att behålla bostaden måste hyran
betalas även under sommarmånaderna.
Om du söker till en kommunal skola är det hos din hemkommun som du
ansöker om inackorderingsbidrag eller tåg-/busskort. (Du kan aldrig få
både och)
Om du söker till en friskola är det hos CSN du söker inackorderingsbidrag eller buss-/tågkort. Bidraget grundar sig på hur långt du har
mellan studieort och hemort. Observera att man aldrig kan få både
inackorderingsbidrag och busskort.
Obs! För elever som sökt och påbörjat utbildning på annan ort och
senare vill flytta hem finns ingen platsgaranti på Stjerneskolan!
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