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Utveksling på VG2 – info fra Lånekassen
Gjelder deg som tar VG2 utenfor Norden som utvekslingselev

Videregående utenfor Norden
Dette får de fleste som tar videregående i utlandet for ett studieår:




utstyrsstipend mellom 1 071 og 4 412 kroner
borteboerstipend på 46 030 kroner
reisestipend mellom 1 789 og 9 733 kroner

Bor du sammen med foreldrene dine får du bare utstyrsstipend. Noen har i tillegg krav på
andre stipend og lån.

Utveksling på videregående
Du kan få stipend når du reiser på utveksling via skolen din eller en utvekslingsorganisasjon.

Når kan du reise på utveksling?
Lånekassen gir bare støtte til utveksling utenfor Norden for det året du ellers ville tatt VG2.
Hvis du reiser til et land der skoleåret følger kalenderåret, kan du få stipend når du reiser etter
første semester i VG1 eller VG2.

Utveksling via skolen
Hvis skolen din har et godkjent samarbeidsprogram med en videregående skole i utlandet, kan
du få stipend og lån. Tar du yrkesfag kan du også ha et opphold i utlandet som er godkjent av
skolen din.

Utveksling via andre organisasjoner
Du kan også reise via en utvekslingsorganisasjon som er godkjent av Diku.
Som hovedregel må utvekslingsoppholdet vare hele skoleåret. Tar du et fast opplegg gjennom
Erasmus+-eller skolen din må oppholdet vare i minst 3 måneder.

Søknadsfrister
Du må ha en skoleplass før du søker. Det er samme frist for alle stipendene:



15. november for hele året eller bare høstsemesteret
15. mars for vårsemesteret
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Slik søker du
For alle stipender og lån, med unntak av stipend til skolepenger, bruker du den vanlige
søknaden om stipend for videregående skole med ungdomsrett.

Skolepenger
Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, kan du få mer i stipend og
lån.

Stipend til skolepenger
Du kan få stipend til å betale deler av skolepengene. Stipendet er på inntil 85 prosent
av skolepengene, men det er øvre grense på 96 619 kroner per år.
Du får bare stipendet til rene skolepenger, men ikke for eksempel programavgift til
utvekslingsorganisasjonen. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.
Det er egen søknad for stipend til delvis dekning av skolepenger.

Lån til skolepenger
Hvis du skal betale skolepenger kan du og også låne inntil 27 794 i året til å dekke
disse. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal
betale. Lån søker du om i den vanlige søknaden.
Gå til søknad for stipend til skolepenger
https://ny.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/videregaende-i-utlandet/utveksling-pa-vg2/

Godkjente utvekslingsorganisasjoner
Disse organisasjonene er godkjent for utdanningsstøtte:
 A+ World Academy (Fullriggeren Sørlandet)
 AFS Norge Internasjonal Utveksling
 EF Education First
 Explorius Education Norge
 Heltberg Utveksling
 Korero
 Momento Education Norway
 My Education
 Rotary International Youth Exchange
 Steinerskoleforbundet
 STS Education
 Young Life /Amicus
 Youth for Understanding (YFU)

