Viktig informasjon om Lånekassen
Høyskolen Kristiania Nettstudier er ikke en part i avtalen mellom
Lånekassen og studenten, informasjonen vi gir er derfor kun veiledende. Ta kontakt med Lånekassen for nærmere informasjon.
Når kan jeg søke om støtte hos Lånekassen?
• Du kan søke om støtte i Lånekassen når du har meldt deg på kurs hos
oss. Først når du har fått innvilget opptak kan vi bekrefte overfor Lånekassen at
du er student hos oss.
• Det er ikke anledning til å ta forbehold om at du får støtte hos Lånekassen.
Angrefristen på 14 dager etter mottatt ordrebekreftelse er gjeldende selv om du
får avslag på støtte. Betalingsfristen må overholdes uavhengig av søknaden hos
Lånekassen.

Hva må jeg vite før jeg søker om støtte?
Støtten vurderes ut i fra:
1. Studiebelastning – hvor mange studiepoeng du tar
2. Studieperiode – når du starter og når du avslutter kurset (avlegger eksamen)
NB! Studieperioden din må vare i minimum 4 måneder.
Se også avsnittet «Hvordan beregnes støtten?»
Informasjon om studiepoeng finner du i kursbeskrivelsen til det aktuelle kurset på
vår hjemmeside. Her kan du også se om kurset støttes av Lånekassen eller ikke.

Søknadsfrister
Søknadsfrister er 15. mars dersom du ønsker lån/stipend for vårsemesteret og
15. november dersom du ønsker lån/stipend for høstsemesteret.
Lånekassen gir ikke støtte for perioden 15. juni til 15. august.

Hvordan beregnes støtten?
• For høyere utdanning gis støtte slik:
Lån og stipend regnes ut fra heltids- eller deltidsbelastning. Heltidsbelastning
tilsvarer 30 studiepoeng i semesteret, mens deltidsbelastning kan søkes for fag
med omfang mellom 15 og 30 studiepoeng. Det gis ikke støtte for mindre enn 15
studiepoeng i semesteret.
• For videregående opplæring gis støtte slik:
Hvis du skal ta praksiskandidatutdanningene Helsefagarbeider og Barne- og
ungdomsarbeider, kan du ha rett til støtte hvis du tar utdanningene over en periode på maksimalt ni måneder. Ni måneders studieperiode kan gi deg rett til 50 %
støtte.
• For fag som fører til generell studiekompetanse:
Vil støtten bli vurdert ut fra hvor mange fag og årstimer du skal ta og over hvilken
periode. Fag til generell studiekompetanse må ha et omfang på minimum 420
årstimer i skoleåret for å kunne gi støtte. Oversikt over omfanget for hvert enkelt
fag finner du under kursinformasjonen om fagene på våre nettsider.
• Fagskoleutdanning i regnskap og lønn gis støtte slik:
Gjennomføring over ett semester gir 100 % støtte. Gjennomføring over to semestre (ett år) gir 50 % støtte.
• Øvrige Fagskoleutdanninger gis støtte slik:
Gjennomføring over ett år gir 100 % støtte. Gjennomføring over to år gir 50 %
støtte per år i 2 år.

Hvordan går jeg frem for å søke om støtte?
1. Gå inn på Lånekassen sine sider og klikk på den grønne «Logg inn»-knappen.
2. Hvis du er ny bruker, må du registrere deg med MinID-pinkode for å få et brukernavn og passord. Hvis du allerede har gjort dette logger du inn med
fødselsnummer og passord.
Velg ønsket tjeneste ved å trykke på «Søknader». Du må da velge
«Gå til søknad» under Høyere og annen utdanning.
Fyll ut søknaden trinn for trinn. Velg «Høyskolen Kristiania, Nettstudier – høyskole
og fagskole» eller «Høyskolen Kristiania, Nettstudier – videregående skole» som
Lærested og den utdanningen du har søkt på under Utdanninger. | Se neste side

Generell studiekompetanse, Helsefagarbeid og Barne- og ungdomsarbeider går
under videregående skole. «Høyskolen Kristiania» som Lærested er for stedbaserte studenter. Du må også velge avslutningsmåned og år for graden/utdanningen du er i gang med.

Etter du har søkt om støtte
• Send informasjon om start- og sluttdato til nettstudier@kristiania.no (din
oppstartsdato og når du planlegger å ta eksamen).
• Sjekk status for din søknad på Lånekassen sine sider. Logg da inn og gå på
Status søknader.

Når får jeg utbetaling fra Lånekassen?
• Lånekassen har lang behandlingstid, så vi anbefaler deg derfor å søke så fort
som mulig. Du kan se dato for forventet ferdigbehandling på Lånekassens Dine
Sider.
• Du får svaret på Dine sider med en gang søknaden er ferdig behandlet. Du kan
se resultatet, og hvor mye du eventuelt har fått, i Postkassen din på Dine sider.
• Dersom du ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon, tar det rundt en
uke før du mottar svar per post.

Signer elektronisk hos Lånekassen
Hvis du har BankID eller Buypass kan du nå signere avtale om støtte fra Lånekassen på «Dine sider» på www.lanekassen.no. Ved å velge å signere elektronisk slipper du å vente på at brevet skal komme i posten, signere det, for så å sende det
tilbake.
For spørsmål utover dette se Lånekassen sin nettside eller ta direkte kontakt med
Lånekassen. Lånekassens kundetelefon er: 04545. Åpningstiden er kl 09-15.

Husk: Høyskolen Kristiania Nettstudier er ikke en part i avtalen mellom
Lånekassen og studenten.
Ved spørsmål, ta kontakt med nettstudier@kristiania.no

