
Kjære VID-student i utlandet. 

Vi håper at du er på vei hjem til Norge så snart som mulig. Kunnskapsdepartementet har gitt tydelig 
melding til sektoren om at det vi står i nå på alle måter er å betrakte som en ekstraordinær situasjon, 
og departementet er beredt til å gjøre tilpasninger av regelverk for å sikre at studenter skal kunne 
gjennomføre påbegynte studier uten å bli forsinket på grunn av pandemien. Dette gjelder også 
sykepleiestudenter som må avbryte praksis. Akkurat hvordan dette vil skje er ikke avklart, men det 
arbeides med løsninger på alle nivåer. 

Her er et utdrag av melding fra Kunnskapsdepartmentet, som har betydning for studenter på 
utenlandsopphold: 

«Alle norske studenter i utlandet bør ta kontakt med den ansvarlige norske utenriksstasjonen 
hvis de har behov for konsulær bistand, inkludert for eksempel utfordringer med hjemreise, 
reisedokumenter og visum.  

Kunnskapsdepartementet har avklart at Lånekassen ikke stopper utbetalinger av lån og 
stipend til studenter i utlandet. Studenter som eventuelt må reise hjem fra studier i utlandet 
på grunn av koronasituasjonen vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.  

Kunnskapsdepartementet og Lånekassen samarbeider for å ivareta elever og studenters 
rettigheter og vurderer fortløpende hva som må gjøres etter hvert som situasjonen utvikler 
seg. Dersom studiesituasjonen eller mulighet for å ta eksamen påvirkes av beslutningene som 
er tatt i forbindelse med koronaviruset, anbefaler Lånekassen at studentene skaffer 
dokumentasjon fra lærestedet og gir dem beskjed. Kunnskapsdepartementet vil gjøre 
endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte og innføre unntaksregler for de som ikke 
kan være tilstede på studiestedet i utlandet på grunn av koronaviruset.  

Kunnskapsdepartementet anbefaler å følge med på Lånekassens nettside 
www.lanekassen.no for informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med Lånekassen 
og informasjon om utbetaling av lån og stipend for elever og studenter som påvirkes av 
koronaviruset.» 

Vi oppfordrer alle til å ha tett kontakt med sin kontaktperson i VID, og husk også å oppdatere oss på 
ny hjemreisedato så snart det foreligger billetter hjem.  

Vennlig hilsen 

VID Internasjonalt kontor 


