Ankomstdatum

Dnr:

Sv 1:7

Ansökan om anstånd
Sökandes personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Personnummer* (ååmmdd-xxxx)
Förnamn*

Blanketten skickas via e-post till
antagning@his.se

Efternamn*

Adress*

Postnr/Ort*

E-postadress

Telefon-/mobilnummer

Anstånd avser
Utbildning
☐ Jag ansöker om anstånd fr o m (datum) ____________
☐ Jag vill återuppta mina studier t o m (datum) ____________
(Obs! Högst 18 månader)
Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller
civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet
enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i
Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Jag ansöker om studieuppehåll från mina studier p g a:
☐ Militär grundutbildning
☐ Sjukdom
☐ Barns födelse
☐ Annat
Beskriv utförligt på baksidan av denna blankett dina skäl samt
bifoga bevittnade kopior av handlingar som styrker detta.

Sökandes underskrift
Datum*

Sökandes underskrift
Underskrift krävs inte vid inlämning via e-post.

Högskolans anteckningar
Beslut

Kommentar

☐ Anstånd enligt ansökan beviljas
☐ Anstånd enligt ansökan beviljas inte
Hur man överklagar: se baksidan av denna blankett

Datum

Underskrift

_________________

______________________________________________________________________________

Blankett – ansokan-om-anstand.docx

Namnförtydligande

2020-04-09
Sida 1 av 2

Skäl för anstånd
Nedan anges de skäl som åberopas för ansökan om anstånd. Åberopade skäl skall i förekommande fall styrkas med intyg

Beslut
Beslut meddelas sökande via e-post.

Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen
anges det beslut som överklagas, den ändring av beslutet som önskas och de skäl som åberopas som stöd. Överklagandet
adresseras till ÖNH men sänds till Högskolan i Skövde, Antagningen, Box 408, 541 28 Skövde, inom tre veckor från den dag
då klaganden fått del av beslutet.
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