Søknadsskjema behovsprøvd stipend 2020 - AFS Norges stipendfond
Tilskuddsbeløpet vil variere avhengig av behov og antall søkere. Søkere som ønsker seg til utradisjonelle
utvekslingsland eller ikke får støtte fra Lånekassen vil gis fortrinn. Se informasjon om søknadsfrister, når
stipendet tildeles og nødvendig dokumentasjon for å søke i punkt 03.
01. Personlige data
Etternavn:

For- og mellomnavn:

Fødselsnr:

Fødselsdato:

Tlf:

E-post:

Skole:

Linje:

Når ønsker du å reise på utveksling?

Søker du stipend fra Statens Lånekasse?
Ja, jeg har søkt/
Nei, jeg har ikke/
skal søke:
skal ikke søke:

Vinter:

Høst:

Forsørgeransvar?
Mor og far:

År:

Mor:

Klasse:

Far:

Eneforsørgeransvar må dokumenteres. Forklar eventuelt hvorfor du mener at bare én forelders inntekt skal
oppgis og/eller vurderes.

02. Motivasjon og grunnlag
2.1. Hvor ønsker du å reise?
Sett opp tre landeønsker i prioritert rekkefølge
01:

02:

03:

Snu arket

2.2. Hvorfor søker du om behovsprøvd stipend?
Hvorfor burde du få stipend? Hva har du tenkt å bruke stipendet til? Dersom du trenger mer plass kan du
legge ved flere ark. Merk ark(ene) med «behovsprøvd stipend» og fullt navn.

2.3. Fortell om din motivasjon for å delta på AFS-programmet.
Hvorfor ønsker du å reise på utveksling? Hvorfor valgte du AFS? Og hvorfor valgte du akkurat dette
landet? Skriv et motivasjonsbrev og legg ved søknaden din. Merk ark(ene) med ”behovsprøvd
stipend” og fullt navn.

03. Søknadsfrister og annen informasjon
Merk at søknadsfristen kun gjelder stipend gitt fra AFS, kontakt Lånekassen direkte for deres frister.
Tildeling vil skje i løpet av mai 2020.
•
•
•
•
•
•

Søknadsfrist for deltakere på program med avreise 2020: 1. april 2020
Stipendsøknaden sendes elektronisk til: nor.stipend@afs.org. Merk e-posten med «AFS behovsprøvd
stipend».
Ligningsattest for de to (2) siste årene, både for deg selv og dine foresatte må legges ved
stipendsøknaden. Søknader uten dette blir ikke behandlet.
Dersom mor/far er eneforsørger må dokumentasjon på dette legges ved.
For at stipendsøknaden din skal bli godkjent, må du også sende inn fullstendig søknad om å delta på
AFS´ utvekslingsprogram innen 1. april 2020
De som tildeles stipend forplikter seg til å sende minst fire oppdateringer til AFS Norge i løpet av
utveklsingsoppholdet. Oppdateringene vil bli brukt i sosiale medier eller på AFS.no.

04. Signatur
Vi bekrefter med dette at all informasjon i denne
søknaden, og i samtlige vedlegg, er korrekt.

Signatur, søker

Signatur, foresatt

Sted og dato

Signatur, foresatt

