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Information gällande studieuppehåll till 

studenter på lärarprogrammet med inriktning 

idrott och hälsa  
 
Fr.o.m. årsskiftet 2010/2011 har Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) genom 

särskilt avtal med Stockholms universitet övertagit ansvaret för inriktningen idrott och 

hälsa inom lärarutbildningen. För att Stockholms universitet ska kunna uppfylla sina 

åtaganden gentemot de lärarstudenter som berörs så tillämpas reglerna om 

studieuppehåll restriktivt. Det innebär att endast de som omfattas av nedan nämnda 

skäl kommer att beviljas studieuppehåll och rätt att fortsätta sina studier vid 

återkomsten. 

 

Om det finns särskilda skäl kan en student beviljas studieuppehåll. Särskilda 

skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. 

vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, och studentfackliga 

uppdrag.  

 

Den som avser att göra ett uppehåll i sina studier på programmet skall anmäla detta till 

Studentavdelningens kontaktperson och ange skäl till uppehållet via särskild blankett. 

Man kan ansöka om studieuppehåll som längst en (1) termin i taget. Även då man ska 

studera vid annan högskola i Sverige eller studera utomlands måste man ansöka om 

studieuppehåll från sitt program för att detta ska kunna räknas som ett studieuppehåll. 

Tänk också på att man ska anmäla studieuppehåll till CSN om man uppbär 

studiemedel, annars kan man bli återbetalningsskyldig.  

 

 

Återupptagande av studier efter studieuppehåll 

 
Om man beviljas ett studieuppehåll så behåller man sin utbildningsplats, men vi kan 

inte garantera att man får plats på den kurs som man vill läsa efter studieuppehållet. 

Man anmäler själv återupptagande av studier senast 15 april inför höstterminen och 

senast 15 oktober inför vårterminen via studievagledning@mnd.su.se 

  

Kom också ihåg att man vid återupptagande av studier kan behöva göra kursval inför 

terminerna, via www.su.se/lararutbildningar (val inom lärarprogrammet) hittar man 

aktuellt kursutbud för sin studiegång. Senast den 15 april inför höstterminen och 15 

oktober inför vårterminen ska man ha gjort sitt val.  
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