
Blankett – meddelande-om-studieavbrott.docx  2018-12-04 

Sida 1 av 2 

 

Ankomstdatum Dnr: 

Sv 1:1 

Meddelande om studieavbrott 

Sökandes personuppgifter (* = obligatorisk uppgift) 
Personnummer * (ååmmdd-xxxx) 

Förnamn * Efternamn * 

Adress * 

Postnummer * Ort * 

Telefon-/mobilnummer E-postadress 

Studieavbrott avser 

 ☐ Studieavbrott på program 

Jag avbryter mina studier på följande program inkl. pågående kurser Studierna avbryts fr o m datum 

 ☐ Studieavbrott på kurs 

Jag avbryter mina studier på följande kurs/-er Hp Studierna avbryts fr o m datum 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

Sökandes underskrift 
Datum * Sökandes underskrift * 

 
Högskolans anteckningar  

 Avbrott infört i studentregistret (LADOK) fr o m Datum för införande Sign 

  

Blanketten skickas till  
Högskolan i Skövde, Antagningen, 

Box 408, 54128 Skövde eller lämnas 
till Studentservice, vån 2, hus E 

johu
Maskinskriven text
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Information 
Anmälan om studieavbrott kan endast ske under 
pågående utbildning och skall anmälas till Högskolan 
innan det reella avbrottet sker. Har du inte angett något 
datum för avbrott på blanketten räknas inkommandedatum 
även som avbrottsdatum om inte slutdatumet för 
utbildningen passerats. 

Studieavbrott innebär att du stryks från aktuella 
deltagarlistor, adresslistor etc fr o m avbrottsdatum. En 
avbrottsnotering läggs även in i det datorbaserade 
studentregistret (LADOK) för varje pågående programkurs 
respektive fristående kurs. Obs! En anmälan om 

studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att sluta 
en utbildning - omtentor, inlämningsuppgifter etc får 
således inte göras efter avbrottsdatum. 

Avklarade poäng 
De poäng som du har godkänts på under din studietid på 
programmet/kursen berörs inte, utan kvarligger i LADOK. I 
den mån du påbörjar samma utbildning igen eller en 
annan högskoleutbildning kan poängen eventuellt räknas 
dig tillgodo. Beslut om tillgodoräknande fattas av berörd 
högskola/universitet. 

 

Bekräftelse 
Bekräftelse meddelas sökande på följande sätt: 

Programavbrott – e-post och Studentportalen 

Kursavbrott – Studentportalen 
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