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 direkte kontakt med Lånekassen for ytterligere informasjon.

Når kan jeg søke om støtte hos Lånekassen?
• Du kan søke om støtte hos Lånekassen når du har meldt deg på ett eller flere
emner hos oss. Først når du har fått innvilget opptak og bestillingen din er prosessert
ferdig kan vi bekrefte ovenfor Lånekassen at du er aktiv student.
• Det er ikke anledning til å ta forbehold om at du får støtte hos Lånekassen.
Angrefristen er på 14 dager etter at du har fått tilgang til emnet i læringsportalen.
Betalingsfrist må overholdes uavhengig av søknaden hos Lånekassen.

Hva må jeg vite før jeg søker om støtte?
Støtten vurderes ut ifra:
1. Studiebelastning – hvor mange studiepoeng du tar
2. Studieperiode – når du starter og når du avslutter emnet (avlegger eksamen)
NB! Studieperioden din må vær på minimum 4 måneder innenfor Lånekassens
semestre. Lånekassens høstsemester går fra 16.08.-15.01., mens vårsemesteret
går fra 16.01.-15.06.
Se også avsnittet «Hvordan beregnes støtten?»
Informasjon om studiepoeng finner du i emnebeskrivelsen til det aktuelle emnet på
våre nettsider. Her kan du også se om emnet er støtteberettiget hos Lånekassen.

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 16. juni til 15. august.
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Hvordan beregnes støtten?
• For høyere utdanning på Høyskole- og Fagskolenivå:
Lån og stipend regnes ut fra belastningen du har. Dersom du tar 30 studiepoeng i
semesteret tilsvarer dette heltidsstudium, mens deltidsbelastning kan søkes for fag
med omfang mellom 15 og 30 studiepoeng. Det gis ikke støtte for mindre enn 15
studiepoeng i semesteret, og det gis ikke støtte for mer enn 30 studiepoeng i
semesteret.
• For videregående opplæring:
Hvis du skal ta praksiskandidatutdanningene Helsefagarbeider eller 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, samt over hvilken
periode. Fag til Generell studiekompetanse må ha et omfang på minimum 420
årstimer i skoleåret for å kunne kvalifisere til støtte. Oversikt over omfanget for hvert
enkelt fag finner du under formasjonen om fagene på våre nettsider.

Hvordan går jeg frem for å søke om støtte?
1. Gå inn på Lånekassen sine sider.
2. Du logger deg inn ved bruk av elektronisk ID.
3. Velg ønsket tjeneste ved å trykke på Søknader. Du må da velge Gå til søknad
under Høyere og annen utdanning.
4. Fyll ut søknaden trinn for trinn. Velg Høyskolen Kristiania, høyskole og fagskole
eller Høyskolen Kristiania, Nettstudier – videregående skole som Lærested, og
den utdanningen du har søkt på under Utdanninger.
NB: På Høyskole- og Fagskolenivå skal utdanningsvalget ditt begynne med
«Nett».
Generell studiekompetanse, Helsefagarbeid og Barne- og ungdomsarbeider er de
eneste kursene som går under videregående skole hos Lånekassen.
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Etter du har søkt om støtte
• Send informasjon om din sluttdato, når du planlegger å ta eksamen, i det/de
emnene du har bestilt til nettstudier@kristiania.no.
• Sjekk status for din søknad på Dine sider på Lånekassen sine sider under Status
søknader.

Når får jeg utbetaling fra Lånekassen?
• Lånekassen har periodevis lang behandlingstid, så vi anbefaler deg derfor å søke
så raskt som mulig. Du kan se forventet dato for ferdigbehandling av din søknad når
vi har bekreftet informasjonen din ovenfor Lånekassen. Dette gjøres fortløpende når
vi har mottatt informasjon om sluttdato fra deg på epost.
• Du får svaret på Dine sider med en gang søknaden er ferdigbehandlet. Vedtaket vil
vise om du har fått innvilget støtte, samt evt. hvor mye.
• Dersom du ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon, tar det rundt en uke
før du mottar svar per post.

Signer elektronisk hos Lånekassen
Du kan signerer avtale om støtte fra Lånekassen på Dine sider hos Lånekassen ved
bruk av elektronisk ID. 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 Lånekassens nettsider eller ta direkte kontakt med
Lånekassen. Lånekassens kundetelefon er: + 47 21 49 60 00. Åpningstidene er
hverdager kl. 09-15.

Husk: Høyskolen Kristiania Nettstudier er ikke en part i avtalen mellom Lånekassen
og deg, og vi tar ikke forbehold om at du får innvilget støtte.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på nettstudier@kristiania.no
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