Infoblad om a-kassa och studier

Söka a-kassa i samband med studier
Du kan vanligtvis inte studera i samband med att du även söker ersättning. I lagen om
arbetslöshetsförsäkring ses du som studerande och inte som arbetssökande. Det
finns däremot undantag som gör att du i vissa fall kan studera i samband med att du
söker ersättning. De undantag och de villkoren går vi igenom här. Har du frågor är det
alltid en god idé att kontakta oss.

Deltidsstudier och a-kassa

Ansöka om att få studera

Studier på deltid, upp till 50 %, är tillåtna i
samband med att du även söker
ersättning. Det är viktigt att du fortfarande
kan stå till förfogande och kan söka och ta
arbeten. Du kan studera på deltid med
a-kassa i högst 20 veckor per
ersättningsperiod.

Det är viktigt att du alltid ansöker om att få
studera i samband med att du även söker
ersättning. Det gör du genom att skicka in
en ansökan under e-tjänster på Mina
sidor. Gör din ansökan till oss i god tid.

Orienteringskurser och a-kassa
En så kallad orienteringskurs är en
aktivitet som ska underlätta omställningen
mellan två arbeten eller ge dig en
orientering om olika yrkesvägar. Hit räknas
ofta kurser från Trygghetsrådet, men
aktiviteter och möten direkt anordnade av
Arbetsförmedlingen räknas inte in hit.
Orienteringskurser kan du få studera på
hel- eller deltid i max 15 dagar samtidigt
som du söker ersättning.

Heltidsstudier och a-kassa
När du studerar på heltid är du att ses som
studerande och inte som arbetslös. Har du
däremot studerat på heltid i samband med
att du även arbetat heltid och sedan blir av
med ditt arbete kan du ansöka om att få
fortsätta med dina studier. Då krävs det
att:




Ditt arbete inte upphört på grund av
studierna
Du arbetat och studerat jämsides i
minst 15 veckor
Du står till förfogande och kan söka
arbeten, både hel- och deltid.

Är dessa villkor uppfyllda kan du alltså få
fortsätta att studera dina heltidsstudier
under tiden du söker a-kassa. Detta kan
du dock göra i max 20 kalenderveckor per
ersättningsperiod.

Du får inte ha studiestöd
När du studerar i samband med
a-kassa får du inte ha något bidrag från
CSN eller annat studiestöd.

Hur gör jag i tidrapporterna?
Om vi godkänner dina studier i samband
med att du även studerar är detta
ingenting du behöver redovisa på dina
tidrapporter. Är det så att du inte kan stå
till förfogande en dag, exempelvis på
grund av en opponering av en uppsats,
måste du redovisa förhinder under denna
dag.

Studieintyg vid avslutade studier
När dina studier är avslutade skickar du
alltid in ett studieintyg. Denna blankett
hittar du på Mina sidor under e-tjänster. Vi
kommer då att titta på hur många veckor
alternativt dagar du studerat jämsides med
a-kassa. Har du inte fått någon a-kassa
under en vecka/dag räknas inte denna in i
de max tillåtna 20 veckorna/15 dagarna.

Kontakta oss
Har du frågor och eller funderingar kring
studier och a-kassa? Ta då kontakt med
oss så ska vi hjälpa dig. Vi finns
tillgängliga på telefon 08-613 75 60. Du
kan också skriva ett meddelande från
Mina sidor.
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