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OBS! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta.

1 Personuppgifter
Efternamn

Intyg om studier
∟

∟

Personnummer (10 siffror)

Förnamn

2 Tidigare studier
Skola/utbildningsställe

Utbildning/utbildningar

c Nej c Ja

Har studierna avslutats med en examen eller liknande?

Läsår/termin

Heltid

Deltid

%

c
år månad dag

år månad dag

Läsår/termin

Heltid

Deltid

%

c
år månad dag

år månad dag

Läsår/termin

Heltid

%

c

Läsår/termin

Heltid

Deltid

%

c
år månad dag

år månad dag

Läsår/termin

Heltid

Deltid

%

c
år månad dag

år månad dag

Läsår/termin

Heltid

Deltid

%

c
år månad dag

år månad dag

Om du bifogar bilagor, kom ihåg att ange
ditt personnummer och vilken a-kassa du
tillhör på samtliga dokument.

Deltid

år månad dag

år månad dag

Blanketten fylls i av dig som studerat före
arbetslösheten. Information om
studiereglerna i arbetslöshetsförsäkringen
ﬁnns på sida 2.

3 Framtida studier
Har du planer på framtida studier?
Har du ansökt till en utbildning?

c Nej c Ja
c Nej c Ja, ange datum för ansökan
år månad dag

Har du en garanterad plats vid en utbildning?

c Nej c Ja

Rör det sig om resterande delar av tidigare studier?

c Nej c Ja

Ange antal återstående poäng
c Resttentamina

c Uppsats/examensarbete

c Annat, vad?

Om du har svarat nej på ovanstående frågor om framtida studier, behöver du inte besvara resterande frågor. Glöm inte att underteckna blanketten.
När ska framtida studier påbörjas
år månad dag

Ange omfattningen på studierna Heltid c Deltid c
Utbildning/utbildningar
Skola/utbildningsställe
Är du beredd att avstå från studier till förmån för arbete?

c Nej c Ja

4 Försäkran med underskrift
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder
mig att meddela a-kassan om ändrade förhållanden.

Ort

Datum (år månad dag)

Kontrollera att du har besvarat alla frågor och att de uppgifter du lämnat är riktiga. Kom ihåg att
meddela a-kassan om uppgifterna ändras. Vi vill också göra dig uppmärksam på att lämnande
av oriktiga uppgifter, eller om du inte meddelar förändringar till a-kassan, kan medföra att du
förlorar din ersättningsrätt och att du får betala tillbaka ersättning du fått felaktigt.

Underskrift

∟

∟

Information om studiereglerna i arbetslöshetsförsäkringen
Frågorna på denna blankett är till för att a-kassan ska kunna bedöma om dina studier bedrivits
på heltid och om de kan betraktas som avslutade.
Rätten till arbetslöshetsersättning efter studier
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du endera uppfylla ett arbetsvillkor eller kunna
fortsätta på en tidigare ersättningsperiod. För att uppfylla ett arbetsvillkor måste du ha arbetat i viss omfattning under minst 6 månader inom en ramtid av 12 månader tillbaka från den
tidpunkt du blev arbetslös. Du kan fortsätta på en tidigare ersättningsperiod om det inte förflutit
12 månader sedan du senast fick ersättning.
Det finns tid som inte räknas in i de 12 månaderna. A-kassan kallar sådan tid för överhoppningsbar. Bestämmelserna om överhoppningsbar tid finns i 16-17 §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Ett exempel på överhoppningsbar tid är avslutade heltidsstudier.
Om du avslutat dina studier innan du fyllt 25 år, måste du ha arbetat heltid i fem sammanhängande månader någon gång före studierna för att dessa ska vara överhoppningsbara. Arbetet
ska styrkas med ett arbetsgivarintyg.
Om du arbetat under tiden du studerat eller under studieuppehåll ska det arbetet också styrkas med arbetsgivarintyg.
Arbetslöshetsersättning till sökande som deltar i utbildning
Ersättning lämnas inte till personer som deltar i utbildning, enligt 10 § ALF.
Vissa undantag finns i 14-17 §§ förordningen om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Arbetslöshetskassan kan i vissa fall lämna ersättning under utbildning som bedrivs på deltid samt under
utbildning som tidigare bedrivits parallellt med förvärvsarbete.
Arbetslöshetsersättning under uppehåll i utbildning
Ersättning kan i normalfallet inte lämnas under ett uppehåll i en utbildning.

