
CSN vill öka kunskapen hos 

gymnasieelever om konsekvenser av 

skolk 
Många gymnasieelever har inte koll på vad som händer med studiebidraget om man skolkar, vilket kan få 

stora konsekvenser för både eleven och familjen. Därför testar nu CSN ett nytt grepp för att nå ut med 

information till eleverna. På den nya sajten pallaskolan.se kan eleverna själva välja på vilket sätt de vill bli 

tilltalade – genom pepp, varningar eller hjälp. Sajten finns på svenska, engelska, arabiska och dari.  

Andelen elever som får studiebidraget indraget av gymnasieeleverna har ökat kontinuerligt sedan läsåret 

2007/2008. Då var siffran 3,4 procent, nu är siffran uppe 8,5 procent av alla gymnasieelever. Störst är ökningen i 

gruppen utländska medborgare. För ensamkommande ungdomar kan det vara besvärligt i samband med 18-

årsdagen då man går från att vara barn till vuxen och många gånger förlorar det stöd man tidigare haft i form av 

boende och vuxnas närvaro.   

Ett indraget studiebidrag kan få omfattande konsekvenser för en elev och dess familj. Om eleven har extra tillägg 

stoppas det också. Även rätten till stöd från andra myndigheter kan påverkas, exempelvis underhållsstöd och 

bostadsbidrag. Ungefär hälften av eleverna med indraget studiebidrag får dessutom ett återkrav. Över 1 000 av 

dessa elever får sina återkrav överförda till Kronofogdemyndigheten varje år. 

Korta, enkla texter med glimten i ögat 
Intervjuer med elever och skolpersonal har visat att många elever tycker att breven från CSN är långa och svåra 

att förstå och få har besökt CSN:s webbplats. Den nya sajten pallaskolan.se består därför av korta, enkla 

budskap som är lätta att ta till sig via mobilen och som enkelt går att dela med en kompis. På så sätt vill CSN nå 

ut direkt till gymnasieeleverna med information om vad som händer med studiebidraget om man skolkar, och 

samtidigt peppa elever att inte skolka.  

 

Elever har bidragit till innehållet 
Kampanjen Palla skolan har tagits fram tillsammans med gymnasieelever som under arbetets gång fått testa, 

tycka till och komma med input. Vi har besökt fyra gymnasieskolor runt om i Sverige och pratat med elever, både 

svenska och utländska medborgare. CSN har också samverkat med Kronofogdemyndigheten, Skolverket och 

Försäkringskassan. 

Är du god man för en gymnasieelev? 
Om du är god man för en gymnasieelev så tipsa gärna ungdomen om den här sajten. Det finns många olika 

anledningar till varför elever skolkar och många gånger krävs betydligt fler insatser än bara information. Men med 

kunskap om konsekvenserna av skolk, så ger vi ändå eleverna bättre förutsättningar att göra medvetna val.  

Särskilt viktigt är det att de förstår konsekvenserna när de blir myndiga, så att de inte drar på sig återkrav och 

hamnar i betalningssvårigheter.  



Vad händer med studiebidraget när man skolkar?  
 När skolan rapporterar skolk till CSN stoppas studiebidraget och ev andra bidrag från CSN tills eleven är 

tillbaka och studerar på heltid igen.  

 Även andra bidrag som eleven har kan dras in, till exempel bostadsbidrag från Försäkringskassan.  

 Om eleven har fått studiebidrag som hen inte haft rätt till, måste det betalas tillbaka. I första hand dras 

det från kommande utbetalningar, men om det inte räcker får eleven ett återkrav, om hen är myndig.  

 När eleven är omyndig är det normalt vårdnadshavaren som får återkravet. Om eleven har en god man, 

skickar CSN inget återkrav. 

 Om återkravet inte betalas trots påminnelser lämnas skulden över till Kronofogden. Då kan eleven få en 

betalningsanmärkning.  
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