EKSTRAUTGIFTER I PRAKSIS

UTFYLLENDE INFORMASJON OG
VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMA

HVA FÅR JEG TILSKUDD TIL?
Det kan gis tilskudd til ekstrautgifter ved reise og bolig i forbindelse med gjennomføring av praksis.
Ekstrautgifter er mer utgifter enn du vanligvis har i forbindelse med studiet. Dette kan være økte
kjøreutgifter, eller at du må flytte for å komme i praksis.
Det gis tilskudd til reise, bom og bolig etter egne satser med et maks-beløp på inntil kr. 650 pr. uke i
samlet tilskudd. Dette tilsvarer månedlig tilskudd på maks. kr. 2600.
Les og sett deg inn i reglementet.
HVORDAN FYLLE UT SKJEMAET?
Personopplysninger: Alle felter må fylles ut.
Fullt navn. Personnummer er 11 siffer. Studie/kull er f. eks. sos 2016, BVP2015.
Skriv e-postadresse og telefonnummer du kan nås på, i tilfelle det er spørsmål i forhold til
søknadsskjemaet.
Du må oppgi det kontonummeret tilskuddet skal utbetales til.
Adresse på studiested: der du bor når du studerer ved HINN – Lillehammer.
Adresse under praksis: der du bor i praksisperioden.
Hjemstedsadresse: der du bor når du ikke studerer ved HINN – Lillehammer.
Alle disse adressene kan være like eller ulike – alle skal fylles ut uansett.
Praksisstedets navn og adresse: hva praksisstedet heter (f.eks Nav Hadeland) samt
besøksadressen/oppmøteadressen – dit du faktisk reiser i praksis slik at det er mulig å finne riktig
kjøreavstand.
Fyll inn avstand studieadresse – Høgskolen samt tidsrom og antall uker praksisperioden varer.
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HVA DU SØKER OM?
For reiseutgifter:
Tilskudd til merutgifter til reise gis på bakgrunn av gjennomsnittlig kilometer-avstand pr uke gjennom
hele praksisperioden med fratrekk av den avstand du vanligvis har til og fra bosted – høgskole
(studiested). Kjører du kollektivt, så bruk f.eks. google.maps/ gulesider veibeskrivelse/ 1881.no kart
for å finne avstanden (vanligste kjørevei til stedet).

Du bør føre kjøre- /reise-/oppmøte-bok for hele praksisperioden. Spesielt viktig for de av dere som
ikke har samme oppmøtested for å finne riktig gjennomsnittsavstand.
Sett inn avstand og multipliser kilometeravstand med antall reiser du faktisk har hatt til
praksisstedet. Før også inn en t/r dersom du flytter i forbindelse med gjennomføring av praksis. Følg
regnestykket i skjemaet og du får gjennomsnittlig antall kilometer pr. uke i praksisperioden. Er
dette (samlet) over 125 km pr. uke gis tilskudd i hht. reglementet.
Dager som du ikke møter på praksisstedet, er syk eller ikke har utgifter til reisen skal ikke medregnes.
Bom dekkes bare dersom du får utgifter ved bompassering du ellers ikke har, (dvs. ekstra utgift).
Dersom ovennevnte forutsetninger er til stede, kryss av at det var bom på strekningen og før opp
antall passeringer.
Annet:
For tilleggs-opplysninger/utdyping/ reiser som ikke passer i skjemaet: skriv merknad på baksiden evt.
eget ark. F.eks. dersom du ikke har samme oppmøtested hver dag under praksis, må du føre oversikt
og regne ut gjennomsnittlig avstand av faktisk kjørte kilometer og sette denne avstanden inn i
skjemaet. Legg ved utregningen.
For boutgifter:
Utgangspunkt for tilskudd er reelt betalt husleie i praksisperioden både der du bor til vanlig mens du
studerer, og der du bodde under praksis. Det skal legges ved dokumentasjon som viser at det faktisk
er betalt husleie for begge steder. Gyldig dokumentasjon er f.eks kontoutskrift som viser at husleie er
betalt, eller annen kvittering.
De som har hybel gjennom studentorganisasjonen SINN, kan søke om å få reduksjon i sin husleie
mens de er i praksis. For mer informasjon ta kontakt med SINN bolig.
Det gis ikke tilskudd til ekstrautgifter før utgiften til “hybel 2” overstiger det du vanligvis har i husleie.
Det vil si at tilskudd ikke gis før det reelt er en ekstra utgift ved å bo på annen hybel i
praksisperioden.
Husleie i foreldrehjem dekkes ikke.
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