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Föreskrifter om ändring i Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2001:6) om studiehjälp; 

beslutade den 30 oktober 2006. 

Med stöd av 2 kap. 4 § och 6 kap. 9 § studiestödsförordningen 
(2000:655) föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om 
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp 

dels att 2 kap. 4–7 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 4 § ska 
upphöra att gälla, 

dels att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 9 kap. 4 § ska ha följande lydelse. 
CSN beslutar också att de allmänna råden till 2 kap. 5 § ska upphöra 

att gälla samt att de allmänna råden till 2 kap. 2 § ska ha följande 
lydelse. 

2 kap. 

2 § Med heltidsstudier menas att den studerande använder hela sin 
arbetstid till studier.

 Heltidsstudier förutsätter att den studerande kontinuerligt deltar i 
undervisningen. 

3 § Studiehjälp får lämnas om den studerande 
1. får särskild undervisning med stöd av 8 kap. 2 § gymnasieför

ordningen (1992:394), 
2. deltar i utbildning som enligt 10 kap. gymnasieförordningen är 

speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar, 
3. i annat fall inte kan bedriva sina studier på heltid på grund av 

sjukdom eller funktionshinder, men bedriver sina studier i så stor 
utsträckning som förhållandena medger, eller 

4. med stöd av 5 kap. 4 b § skollagen (1985:1100) fått medgivande 
att bedriva studier av mindre omfattning än heltid på ett individuellt 
program. 
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den 3 november 2006 
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CSNFS 2006:15
 Undantaget från kravet på heltidsstudier gäller endast om 
den studerande deltar i undervisningen i enlighet med den 
fastställda planen för utbildningen. 

Till 2 § meddelar CSN följande allmänna råd 

Uttrycket ”hela sin arbetstid” bör tolkas så att skolarbetet 
upptar den studerandes huvudsakliga tid under dagen. Viss jäm
förelse kan göras med normal arbetstid vid heltidsarbete. Om 
utbildningen förutsätter att den studerande ägnar tid åt studier 
på egen hand (läxläsning och liknande), räknas även den tiden 
med. 

När skolan bedömer om studierna bedrivs på heltid eller inte, 
görs detta alltså utifrån den studerandes arbetsinsats och inte 
från en bedömning av utbildningens omfattning i gymnasiepoäng 
eller liknande. 

Studier på ett fullständigt program i gymnasieskolan förutsätts 
normalt vara på heltid. 

9 kap. 

4 §
1 

Skolan ska lämna uppgifter om 
1. elever som börjar på eller byter utbildning inom skolan, 
2. elever som har annan studietakt än heltid samt elever som 

har individuell kursstart och/eller kursslut, samt 
3. elever som varit frånvarande mer än 14 kalenderdagar i 

följd av annat skäl än egen sjukdom, tillfällig vård av barn eller 
ledighet för vård av närstående. 

———————— 

Denna författning träder i kraft den 15 november 2006 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

KERSTIN BORG WALLIN 

Nils Andersson 

1 Ändringen innebär att punkten 4 upphävs.2 


