Till dig som söker arbetslöshetsersättning jämsides med SFI-studier.
Du har meddelat kassan att du tänker studera SFI och du söker ersättning från kassan jämsides med studierna.
För att kassan skall kunna bedöma om du är berättigad till arbetslöshetsersättning jämsides med studierna ber vi dig
inkomma med följande uppgifter från skolan/utbildningsanordnaren samt dig själv;
Denna övre del av blanketten skall fyllas i av skolan/studieanordnaren (bilägg schema)
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Skola/utbildningsanordnare

Om det finns ett beslut om hur många SFI-timmar/lektioner som har beviljats totalt,
ange hur många; …………./timmar
Utbildningen/studierna kommer att pågå under perioden (hela den period som SFI är beviljad)
fr o m (ååååmmdd)………….………………. t o m (ååååmmdd)……………………………………
Ange omfattning av studierna i antal
lektionstimmar per vecka och hur många
procent av heltidsstudier studierna utgör
(och i förekommande fall även poäng)
samt tidsåtgång för hemstudier.

Lektionstimmar/vecka

Procent av heltid

Timmar hemstudier/vecka

Poäng

Skolans representant

Kontaktuppgifter
Postadress…………………………............

………………………………………………………………………………
underskrift

…………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Tel nr……………………………………...

namnförtydligande

Denna nedre del av blanketten skall du som söker ersättnings jämsides med SFI-studier själv fylla i
Jag önskar uppbära arbetslöshetsersättning jämsides med SFI-studier
fr o m (ååååmmdd)…………………. …………t o m (ååååmmdd)……………………………………….

Har du haft eller kommer du ha studiestöd för denna utbildning?

Nej

Ja

Försäkran med underskrift
Jag försäkrar att:
• tidigare anställning inte upphörde på grund av studierna
• studierna inte hindrar mig från att söka och ta ett heltidsarbete
Ort

Datum

Medlemmens underskrift

Information
A-kassan kommer att meddela dig beslutet skriftligt. Kontrollera att du 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.
Vi vill också meddela att normalt medges inte arbetslöshetsersättning till den som har mer än 10 lektionstimmar/vecka.
(Se baksidan för regler)

Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
14 §
Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under
förutsättningatt den syftar till att
1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.
Du kan högst få 15 ersättningsdagar samtidigt som du studerar eller deltar i annan aktivitet inom samma
ersättningsperiod.
15 §
Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid under
förutsättning att
1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.
Studiestöd hindrar inte att ersättning lämnas om du före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen
under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.
Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.
16 §
Du kan få arbetslöshetsersättning när du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att
1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett
heltidsarbete.
Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.

