Veileder for søknader til utdanningslegatene 2018.
Søknader:





Hele søknaden skal være utfylt.
Søkeren må være registrert bosatt i Oslo kommune de siste 3 årene, dvs. senest fra
19. september 2015.
Foreldre/foresatte må søke for personer under 18 år, dvs. som ikke har fylt 18 år innen
19. september 2018.
For at vi skal kunne behandle søknaden, må den være datert og signert. Alle i husstanden
over 18 år må også krysse «JA» for samtykke til behandling av personopplysninger og
signere.



I søknader til Blikkenslagermester Oluf C. Johanssens og hustrus legat må det i tillegg
krysses av for om søkeren er barn av håndverkere (1), eller om eleven søker støtte til
utdanning/videreutdanning i håndverksfaglig retning (2).



I søknader til Westye Egebergs stiftelse skal også opplysninger om foreldre fylles ut på side
2.

Dokumentasjon:
All dokumentasjon som vi etterspør må følge søknaden, det kan ikke leveres/sendes inn senere.
Vi vil ikke ha dokumentasjon som vi ikke ber om.
Dokumentasjon som gjelder alle tre utdanningslegatene:


Bostedsattest fra Skatteetaten for alle i husstanden datert 19. september 2017 eller senere.
Bostedsattesten kan ikke være eldre enn 1 år. Vi godtar ikke utskrift fra Folkeregisterets
InfoTorg som erstatning.



Utskrift av grunnlag for skatt 2017 (eller Utskrift av grunnlag for skatt 2016 hvis
skatteoppgjøret for 2017 ikke er mottatt enda) for alle i husstanden som er over 18 år, dvs.
har fylt 18 år innen 19. september 2018.



Dersom eleven bor på hybel/i egen leilighet og har adresse hos foreldre/foresatte, må det
legges ved kopi av husleiekontrakt.



Bekreftelse fra skolen. – Eget følgeskjema «Bekreftelse på skoleplass 2018/2019» skal fylles
ut og signeres og stemples fra skolen. Lærlinger må legge ved kopi av lærlingkontrakten.

Tilleggsdokumentasjon - Blikkenslagermester Oluf C. Johanssen og hustrus legat:
 Hvis søkeren er barn av håndverkere (det er krysset for kategori 1), må kopi av foresattes
fag-/svenne-/mesterbrev vedlegges.
Tilleggsdokumentasjon - Westye Egebergs stiftelse:
 Hvis søkeren er slektning av legatstifteren, må slektskapet dokumenteres.

