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 1.  Personuppgifter 
Namn: 
 
 

Personnummer: 

Telefonnummer: E-post: 

Adress: 

 

  2.  Sakuppgifter 
 
Är antagen till program:   
 
 
 

 
Höstterminen: 
 
 
 

 
Önskar istället påbörja mina studier  
 
höstterminen: 

     

  3.  Jag är förhindrad att påbörja studierna på grund av: 

 Sociala skäl; styrks med personligt brev samt intyg som styrker åberopat skäl. 

 Medicinska skäl; styrks med läkarintyg. 

 Barns födelse; styrks med intyg om beräknad nedkomst. 

 Vård av barn enligt 1§ Föräldraledighetslagen; styrks genom personlig redogörelse samt personbevis för 
den sökande och barnet. 

 Värnplikts‐ och civilpliktstjänstgöring; styrks genom kopia på ”Beslut om inskrivning” eller motsvarande 
handling. Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar 
eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat 
eller sjöman enligt denna lag. 

 Studentfackliga uppdrag; Studentkåren ska styrka uppdraget och dess omfattning. 

 Uppskjuten ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning; styrks genom beslut av arbetsgivaren att 
ej medge begärd ledighet. 

 Annat skäl; styrks genom en redogörelse för dina skäl samt bevittnade kopior av handlingar som styrker 
dem. 

 

Datum:________________ Sökandes namnunderskrift_______________________________________________  
 

Konstfacks beslut:  
 

 Anstånd beviljas. Plats reserveras för HT   Observera att detta beslut är förenat med att du själv,  

inför aktuell termin, måste göra en anmälan till programmet på antagning.se och bifoga detta beslut.  

Sista anmälningsdatum hittar du på www.konstfack.se. 

 
 Anstånd beviljas ej* (beslutet kan överklagas se sid 2). Konstfacks motivering: 
 

      

    

     

Datum:________________ Beslutfattares namnunderskrift__________________________________________  
                                              
Namnförtydligande_________________________________________________________________ 
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Information om anstånd att påbörja studier 
Begäran om anstånd med att påbörja studier beviljas om särskilda skäl föreligger. Anståndstiden får 

uppgå till 18 månader om inte synnerliga skäl föreligger. Utbildnings-och forskningsadministrativa 

avdelningen beslutar om anstånd med att påbörja studier.  
 

Skäl för anstånd 
Skälen för anstånd ska avse den sökande och ha uppkommit efter anmälningstidens utgång. Särskilda 

skäl för att få anstånd med att påbörja studier kan vara: 
 

• Sociala 

• Medicinska 

• Barns födelse 

• Vård av barn enlig 1§ Föräldraledighetslagen 

• Värnplikts‐ och civilpliktstjänstgöring 

• Tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller 

  tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat 

  eller sjöman enligt denna lag. 

• Studentfackliga uppdrag 

• Uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om rätt till ledighet för utbildning 
 

Skälen måste styrkas via dokumentation och du finner vilka dokument som krävs på denna blanketts 

framsida under punkt 3. 
 

*Överklagande 
Beslut om att inte bevilja anstånd med studier kan, enligt HF 10 kap 2§ 5 och 10 p, överklagas 

skriftligt till Överklagandenämnden för högskolan. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som 

överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är viktigt att du motiverar varför denna 

ändring bör göras. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna 

telefonnummer och e‐postadress). Skrivelsen skickas eller ges till registrator på Konstfack. Du ska 

alltså inte skicka överklagandet direkt till Överklagandenämnden. Läs mer på  www.onh.se. 
 

För mer information kan du kontakta Studentkansliet. Du når oss på studentkansli@konstfack.se eller 
08‐450 4177. 

http://www.onh.se/
mailto:studentkansli@konstfack.se
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