Hornavanskolan
Arjeplogs gymnasium

Ansökan om körkortsstipendium för att premiera goda studieresultat
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Email

Telefon hem

Mobiltelefon

Adress

Postadress

Ort

Bank:

Clearingnummer:

Bankkonto:

Jag ansöker härmed om ett stipendium på 6000 kr

Kom ihåg att bifoga en kopia på ditt lämplighetsintyg och din studieplan!

..........................................
Datum

Beviljas

..........................................................................................................................
Underskrift elev

Beviljas inte
Orsak:

..........................................
Datum

Adress:
Hornavanskolan
Tingsbacka
938 81 Arjeplog

..........................................................................................................................
Underskrift rektor

Telefon: 0961 - 142 04
Hemsida: www.arjeplog.se/Hornavanskolan
Email: hornavanskolan@edu.arjeplog,se Facebook: www.facebook.com/Hornavan

Hornavanskolan
Arjeplogs gymnasium

Information om B-körkort på Hornavanskolan
B-körkortet ges i form av ett stipendium på maximalt 6000 kr.
Behörig att söka stipendiet är:
 Gymnasielever som är inskrivna på ett nationellt program (NA, SA, TE eller FT) på
Hornavanskolan från höstterminen 2014 har möjlighet att ansöka om ett stipendium
för körkortsutbildning för B körkort på upp till 6000.
 Gymnasieeleven skall uppvisa goda studieresultat vilket innebär lägst E i avslutade
kurser enligt Individuell studieplan vid terminsslut för år 1. Betygen skall vara satta
vid Hornavanskolan. BUN§86 2013-08-28
För stipendiet gäller följande
 Eleven måste uppvisa ett intyg om att de går på en körskola.
 Pengarna betalas ut till eleven genom att sättas in på elevens konto.
 Eleven kan påbörja sin körskoleutbildning när som helst men pengarna betalas ut
först när eleven är över 18 år.
 Elev från annat land kan erhålla stipendium som andra elever och kan välja om de vill
köra upp i hemlandet eller i Sverige. Vill de köra upp i hemlandet måste de på samma
sätt som alla andra elever visa upp ett intyg om att de går på en körskola.
 Vill en elev från ett annat land köra upp i Sverige måste ansöka om ett
samordningsnummer hos Transportstyrelsen om de vill ta körkortet i Sverige.
Transportstyrelsen ansöker sedan till skatteverket för att få samordningsnumret
beviljat. När eleven fått sitt samordningsnummer, använder eleven detta i sin
ansökan om körkortstillstånd på Körkortsportalens webbplats. Mer information finns
att läsa på skatteverkets hemsida.1
 Eleven måste ansöka om att få stipendiet. Kopia på lämplighetsintyg och individuell
studieplan bifogas ansökan. Ansökan lämnas till Hornavanskolans rektor. Eleven kan
inte påbörja sin körkortsutbildning innan rektor godkänt stipendieansökan.
 Stipendiet är ingen rättighet för Hornavanskolans elever.
Elever folkbokförda i Arjeplog och studerande på Hornavanskolan kan ansöka om individuell
prövning hos rektor.

1

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/707.4.39f16f103821c58f680007997.html
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