
 
 
 

Information om studiemedel och Calle Flygare Teaterskola 

Detta dokument syftar till att förtydliga vad som gäller allmänt kring studiemedel för studeranden på 

Calle Flygare Teaterskola. Varje studerande behöver själv ta reda på vad som gäller på individnivå. Ta 

kontakt med CSN och/eller logga in på ”Mina sidor”.  

Studiemedel: studiebidrag + studielån.  

För personer under 20 år kan annat gälla. 

*** 

Om Calle Flygare Teaterskola 

Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola är en eftergymnasial utbildning på heltid inom 

utbildningsformen Konst- och Kulturutbildningar, med Myndigheten för yrkeshögskolan som 

tillståndsgivare. Det gör att utbildningen är studiemedelsberättigad och att du har rätt till 

studiemedel för uppehälle och även till extra lån för delar av utbildningsavgiften.  

 

Calle Flygare och CSN 

Även om utbildningen hos oss är eftergymnasial så räknar CSN den till gymnasieförordningen A2. 

Kopplingen till A2 påverkar de maxbelopp som varje elev har rätt till gällande både uppehälle och 

merkostnadslån, men belastar å andra sidan inte din högskole- och universitetskvot. Viktigt att du 

läser rätt information på www.CSN.se.  

Hur mycket just du har rätt till vet bara du och CSN. Faktorer som kan påverka är exempelvis om du 

har fått studiemedel tidigare för samma nivå eller om du har en årsinkomst över fribeloppet. 

 
Finansiering av utbildningsavgift 
 
Det merkostnadslån som du har rätt att söka hos CSN har ett maxbelopp på 119 040 kr (aug 2019). 
Eftersom det inte täcker hela utbildningsavgiften så finns en möjlighet till avbetalning via Calle 
Flygare Teaterskola för den sista terminens kostnader. Det ansöker du om direkt till skolans ledning 
inför ditt andra år. Kom ihåg att dina studier är en investering som du sedan med hjälp av dina 
kunskaper kan hämta tillbaka och tjäna in.  
 
 
Tips 

- att läsa på vad som gäller för bland annat merkostnadslån, antal veckor, om Konst- och 

kulturutbildningar samt vad som står på ”Mina sidor”. 

- att börja planera för utbildningsavgiften redan vid utbildningsstart. Kolla exempelvis med CSN om 

det går att fördela maxbeloppet på alla fyra terminer och/eller kolla om du kan jobba extra på loven. 

- kom ihåg att skolans ledning alltid finns här som stöd vid frågor om finansiering. 
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