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Kontrollanmälan från läroanstalt 
Studiestöd/Stöd för skolresor

1. Uppgifter om den studerande
Personbeteckning Efternamn och förnamn

2. Studier

3. Studieframgången är inte tillräcklig

OT 5r

Nej
Den studerande har studerat synnerligen litet (under 20 %) och den studerande har inte ens haft för avsikt att studera på 
heltid sedan

Läroanstaltens namn och verksamhetsställe

Antalet kontrollanmälningar som tidigare skickats till FPA:

Har den studerande studerat i synnerligen liten omfattning?

eller under tiden

eller under tiden

Den studerande har inte framskridit tillräckligt i sina studier sedan

Examen som avläggs eller utbildning som genomgås

i Anmälan ska göras så snabbt som möjligt efter att läroanstalten konstaterat att den studerande saknar förutsättningar att få 
studiestöd och/eller stöd för skolresor.
Punkterna 1-4 och 7-8 gäller alla utbildningar. Punkterna 5-6 gäller endast utbildningar för vilka det saknas uppgifter i det 
nationella datalagret (Koski).

-

-

i

i

Fyll i alla punkter.

Om studiernas omfattning anges i veckotimmar ska du i punkt 7 Övriga upplysningar uppge på vilken grund läroanstalten 
bedömer att studierna inte framskridit tillräckligt.

Den studerande har under läsåret avlagt

Den studerande har under hela studietiden avlagt

kompetenspoäng,

kompetenspoäng,

studiepoäng,

studiepoäng,

studieveckor,

studieveckor,

kurser eller

kurser eller

studentexamensprov.

studentexamensprov.

Webblankett (PDF)

Posta blanketten på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/samarbetspartner-kundservice).

https://www.fpa.fi/samarbetspartner-kundservice
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8. Underskrift

7. Övriga upplysningar

4. Avbrott i skolresorna (stöd för skolresor)

5. Avbrott i studierna

6. Utexaminering

Meddela om den studerande inte alls har skolresor på minst fyra veckor.

Meddela alltid om avbrott som varar över 2 veckor.

i

i

Ort och datum

Ort och datum

ANMÄLAN OM AVBROTT FRÅN DEN STUDERANDE

Telefonnummer E-postadress

Läroanstaltens representant

Den studerandes underskrift

Läroanstaltens stämpel

eller för tiden

eller under tiden

eller för tiden

Den studerande har inga skolresor från och med

Orsak:

Studierna har avbrutits från och med

Avvikande utexamineringstidpunkt:

-

-

-

Sjukdom

Moderskaps- eller föräldraledighet

Jag meddelar att jag avbryter/har avbrutit mina studier från och med

Den studerande inledde aldrig sina studier.

Den studerande har lämnat studierna av annan orsak/anses ha lämnat studierna/har relegerats.

Bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst

Personliga orsaker

Den studerande har bytt läroanstalt (ny ansökan ska lämnas in).
Den studerande har bytt studielinje vid läroanstalten (ny ansökan ska lämnas in).

Webblankett (PDF)
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