BOKLISTE SONANS DRAMMEN 2017/2018
Bøker kan kjøpes på vanlig bokhandler, brukt via vår facebook-gruppe Sonans Drammen,
eller på skolen ved skolestart (Med forbehold om endringer, 23. august 2017)

Fellesfag
Engelsk VG1

Tittel
Nettressurser
Egenvalgt roman (dagklassen)

Forlag

ISBN

Geografi (VÅR)

Targets (kveldsklassen)
GEO

Aschehoug
Gyldendal

9788203401039
9788205392021

Historie

Alle tiders historie VG2-3

Cappelen

9788202334680

Kroppsøving
(VÅR)

Gymnos

Cappelen

9788202379704

Matematikk 1P

Sigma 1P studiebok
Formelhefte
Sigma 1T

Gyldendal
Gyldendal
Gyldendal

9788205446540
9788205463059
9788205391062

Sigma 2P
Formelhefte
Sigma 2PY

Gyldendal
Gyldendal
Gyldendal

9788205448971
9788205463059
9788205463196

Naturfag 5

Aschehoug

Samfunnsfag

Signatur 3 studiebok
Signatur 3 tekstsamling
Nynorsk som sidemål
Ny Agenda

Fagbokforlaget
Fagbokforlaget
Aschehaug
Cappelen

9788211015877
9788211015976
9788203343186
9788202303327

Religion

Tro og Tanke

Aschehoug

Tysk I og II

Weitblick I

Aschehaug

9788203336836 eller
nyere
9788203345272

Matematikk 1T
Matematikk 2P
Matematikk 2P-Y
påbygg
Naturfag VG1
Norsk muntlig og
skriftlig

PROGRAMFAG HØST 2017
Programfag HØST
Fysikk 1
Geofag 1
R1
Kjemi 1
Biologi 1
IT1
Psykologi 1
Sosiologi og sos.ant.

Tittel
Rom stoff tid 1
Terra Mater
Sigma R1
Formelsamling
Kjemien stemmer
Biologi 1 (BIOS1)
Informasjonsteknologi 1
Psykologi 1
Fokus: Sosiologi og
sosialantropologi

Forfatter
Cappelen
Aschehoug
Gyldendal
Eksamenssekretariatet
Cappelen
Cappelen
Aschehaug
Aschehaug
Aschehaug

Forlag
9788202402501
9788203336485
9788205424470
8205298459
9788202371906
9788202370909
9788203400810
9788203401190
9788203402043

PROGRAMFAG VÅR 2018
Programfag VÅR
R1
R2
Fysikk 1
Fysikk 2
Kjemi 2

Biologi 2
Geofag 1
IT1

Psykologi 2
Sosialkunnskap

Sigma R1
Formelsamling
Sigma R2
Rom stoff tid 1
Rom stoff tid 2
Kjemien stemmer
Studiebok og arbeidsbok
Tabeller
Biologi 2 (BIOS 2)
Terra Mater
Kode 1
Informasjonsteknologi 1

Gyldendal
Eksamenssekretariatet
Gyldendal
Cappelen
Cappelen
Cappelen

9788205424470
8205298459
9788205477490
9788202402501
9788202432461
9788202396732

Aschehoug
Cappelen
Aschehoug
Cappelen

9788202387495
9788203336485
9788202527655

Psykologi 2
Fokus: Sosialkunnskap

Aschehaug
Aschehaug

9788203339295
9788203347115

Bøker kan kjøpes fra vanlig bokhandler, brukt via vår facebook-gruppe Sonans Drammen
eller på skolen ved skolestart,
Med forbehold om endringer.

SKOLERUTE SONANS DRAMMEN 2017/2018
Januar
8 -19. januar

Nyttårskurs i OSLO for deg som vil få bedre grunnlag før P og R matte
Grunnleggende VGS-matte - forberedende til R1/S1 (1T)
Grunnleggende matte – forberedende til 1+2P (ungdomsskolepensum)
40 timer over 10 dager, 08.50-12.00 + gruppearbeid.

22. januar

Skolestart

25. januar

Kurs i studieteknikk!
Aktuelt for deg som vil få maksimalt utbytte av undervisningen på Sonans.
Gratis i Auditoriet kl. 16-19 med Tomas Røen.

29. januar – 1. februar Veiledning til eksamensoppmelding
Vi hjelper deg i resepsjonsområdet 
Februar
1. februar

NB! Oppmeldingsfrist til eksamen for helårsfag og vårfag
www.privatistweb.no
Frist for søknad om tilrettelagt eksamen (sendes Privatistkontoret)

19-23. februar

Evaluering, uke 8

Mars
1. mars

Søknadsfrist for tidlig opptak for enkelte utdanninger.

23. mars-2. April

Påskeferie til og med mandag 2. april (2. påskedag)

April
15. april

Søknadsfrist for utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2018.
Søknadsfrist for høyere utdanning på www.samordnaopptak.no

Ca. 24. april
Eksamensperiode og testeksamener.
23. april
Siste ordinære undervisningsdag (undervisning fram tom mandag da 2.
påskedag utgår).
Juni
1. juni

Frem til 15. juni

Frist for å bestille kompetansebevis fra våren eksamener for å kunne ettersende
dokumentasjon til Samordna Opptak innen 1. juli.
Eksamensperiode og testeksamener.

INFORMASJON OM LÅNEKASSEN 2017/18
Før du søker
Viktig å vite før du søker Lånekassen:
Forsinkelse
Du blir forsinket i studie hvis du oppnår færre studiepoeng enn det du har fått støtte
til å ta.
Blir du forsinket med mer enn 60 studiepoeng/840 årstimer, får du ikke mer støtte.
Du blir regnet som forsinket i utdanningen dersom du bruker mer enn normert tid.
Det skjer vanligvis dersom du





Stryker til eksamen
Utsetter eksamen
Tar eksamen om igjen med lån for andre gang
Avbryter utdanning uten å bestå eksamen

Hvis du blir forsinket i utdanningen, kan du få videre støtte på vanlig vilkår så lenge
du er maksimalt 60 studiepoeng/840 årstimer forsinket.
Blir du forsinket med mer enn 60 studiepoeng/840 årstimer, får du ikke mer støtte.
Dette gjelder både i fulltids- og deltidsutdanning.
Du kan likevel ha rett til støtte dersom forsinkelsen skyldes fødsel, sykdom eller at du
har nedsatt funksjonsevne.
Du kan hente inn forsinkelsen og dermed få rett til ny støtte, dersom du oppnår nok
studiepoeng/årstimer uten støtte fra Lånekassen, slik at du er maksimalt 60
studiepoeng/840 årstimer forsinket.
Sykestipend og foreldrestipend
Sykestipend bestyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du mottar
støtte fra Lånekassen.

Du kan få sykestipend for inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisnings år.
Søknad må være kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at
undervisningsåret eller kurset er avsluttet.
Venter du barn under utdanningen kan du få foreldrestipend i en sammenhengende
periode på inntil 49 uker for barn født fra og med 15.august, eller 46 uker ved
adopsjon hvis barnet er adoptert etter 15.august 2014.
Man kan ha inntil 21 dager udokumentert fravær før fraværet blir rapporter til
Lånekassen og støtten stanses. Legeerklæringer/dokumentasjon kan redusere
fraværet ditt og gjøre det gyldig.
Ønsker du mer informasjon; se www.lanekassen.no
Vil du kontakte Lånekassen kan de nåes på tlf: +47 21 49 60 00 (man-fred: 09-15)
Du er også velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere!

Hvordan søke
For å kunne søke støtte hos Lånekassen må du ha tilgang til MinID, kodene har du
allerede fått fra Skatteetaten.
Har du mistet kodene eller ikke fått, kan du bestille nye på MinID sin brukerstøtte på
tlf. 800 30 300, eller www.skatteetaten.no Du kan også bestille pr sms.
Send PINKODER <mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) på SMS til 02111.
Du vil få tilsendt koder hjem til din folkeregistrerte adresse. Når du har registrert deg
som Min ID-bruker kan du søke Lånekassen.
1. Gå inn på www.lanekassen.no.
2. Velg ”Dine sider” En grønn boks opp til venstre.
Ett nytt vindu vil komme opp hvor du må logge inn med ditt personnummer og MinID.
3. Nå er du inne på din side. Velg ”Søknader” nederst i menyen til venstre.
4. Under Høyere og annen utdanning for 2017 – 2018, velger du ”GÅ TIL SØKNADEN”
5. Besvar spørsmålene. Velg fylke ”Buskerud”. Velg skole ”Sonans Privatgymnas Drammen”.
6. ”Avslutningsmåned og –år. Er du elev hos oss bare høstsemesteret, oppgi 12/2017 under (for
desember 2017)
Er du elev hos oss bare vår, eller både høst og vår, oppgi 06/2018 (for juni 2018) Velg deretter hvilket
semester du søker for.

7. Velg hva slags støtte du ønsker.
- Bare stipend.
- Fullt stipend og et begrenset lån.
- Både fullt stipend og fullt lån. (NB! Ekstra skolepengelån beregnes automatisk ved å søke fullt
stipend og lån. Man får ikke ekstra lån til skolepenger ved å søke bare stipend/fullt stipend og
begrenset lån)
8. Fyll ut personlig informasjon.
9. Send søknad og skriv gjerne ut bekreftelsen så har du bevis på at du har sendt inn en søknad.

Om kort tid vil du motta en sms fra lånekassen om at din søknad er mottatt. Husk at
behandlingstiden kan være inntil 6-8 uker, så vær tålmodig.
Du kan sjekke på Dine sider hvor lang behandlingstid Lånekassen vil bruke på din
søknad.
Søknadsfrister:
15.november for høstsemester.
15.mars for vårsemester.

Ta kontakt med resepsjonen hvis du lurer på noe om utfylling av søknad til
Lånekassen.

Hvor mye kan jeg få i lån og stipend 2017-2018?
Her har vi satt opp en oversikt over hvor mye du kan få i lån og stipend fra Lånekassen
skoleåret 2017-2018. Alle fagene, med unntak av forkurs og labkurs, ved Sonans
privatgymnas er godkjent for finansiering i Lånekassen. NB! Årstimene som er satt opp er
for et helt år, dvs 10 mnd.
Fulltidselev (840 årstimer / 100%)
Lån: Maks kroner 111 657,- i lån pr. år eller kroner 55 828,- pr. semester.
Stipend: Av dette kan opptil kroner 44 663,- pr. år, eller kroner 22 331,- pr. semester bli
omgjort til stipend. Dette utgjør 40 % av lånesummen.
Tilleggslån til skolepenger: Som elev ved privat skole kan man som fulltidselev få lån inntil
kroner 63 070,- ekstra pr. skoleår, eller kroner 31 535,- pr. semester, avhengig av summen
skolepenger du skal betale til Sonans.
Deltidselev (630-839 årstimer / 75%)
Lån: Maks kroner 83 743,- i lån pr. år eller kroner 41 871,- pr. semester.

Stipend: Av dette kan opptil kroner 33 497,- pr. år, eller kroner 16 749,- pr.
semester bli omgjort til stipend. Dette utgjør 40 % av lånesummen.
Tilleggslån til skolepenger: Som elev ved privat skole kan man, som fulltidselev, lån inntil
kroner 47 302,- ekstra pr. skoleår, eller kroner 23 651,- pr. semester, avhengig av summen
skolepenger du skal betale til Sonans.
Deltidselev (560 - 629 årstimer / 67%)
Lån: Maks kroner 74 810,- i lån pr. år eller kroner 37 405 ,- pr. semester.
Stipend: Av dette kan opptil kroner 29 924,- pr. år, eller kroner 14 962,- pr. semester bli
omgjort til stipend. Dette utgjør 40 % av lånesummen.
Tilleggslån til skolepenger:
Som elev ved privat skole kan man, som fulltidselev, lån inntil kroner 42 257,- ekstra pr.
skoleår, eller kroner 21 128,- pr. semester, avhengig av summen skolepenger du skal betale
til Sonans.
Deltidselev (420 - 559 årstimer / 50%)
Lån: Maks kroner 55 828,- i lån pr. år eller kroner 27 914,- pr. semester.
Stipend: Av dette kan opptil kroner 22 331,- pr. år, eller kroner 11 165,- pr. semester bli
omgjort til stipend. Dette utgjør 40 % av lånesummen.
Tilleggslån til skolepenger: Som elev ved privat skole kan man, som fulltidselev, lån inntil
kroner 31 535- ekstra pr. skoleår, eller kroner 15 767,- pr. semester, avhengig av summen
skolepenger du skal betale til Sonans.

UTBETALINGER HØST 2017

BELØP

15. August

kr 21 268,-

15. September

kr 7 975,50

15. Oktober

kr 7 975,50

15. November

kr 7 975,50

15. Desember

kr 7 975,50

Sum for hele semesteret

kr 53 170,-

I tillegg vil man få utbetalt 31 535,- pr 15. August i skolepengelån

Tallene gjelder for fulltidselever med 100% dekning i Lånekassen. Studerer du på
deltid får du redusert basisstøtte.

UTBETALINGER VÅR 2018

BELØP

15. Januar

kr 21 268,-

15. Februar

kr 7 975,50

15. Mars

kr 7 975,50

15. April

kr 7 975,50

15. Mai

kr 7 975,50

Sum for hele semesteret

kr 53 170,-

I tillegg vil man få utbetalt 31 535,- pr 15.januar i skolepengelån
Tallene gjelder for fulltidselever med 100% dekning i Lånekassen. Studerer du på
deltid får du redusert basisstøtte.

LITT OM ØKONOMI OG SKOLEPENGER 2017/2018
Viktig info og tips om din økonomi i løpet av skoleåret
Kontrakten du har signert med Sonans er et juridisk dokument. Ved å signere den har du godkjent
det som står i kontrakten og betingelser som står i kontraktvedlegget. Derfor er det viktig at du leser
nøye gjennom kontraktvedlegget og gjør deg kjent med innholdet.

Betaling
Du har fått avdrag på bestemte datoer (vanligvis de som står i kontrakten). Du skal få tilsendt
fakturaene på din emailadresse som er registrert på Sonans. Noen få elever får faktura tilsendt i
posten, hvis dette er valgt (NB: oppdater skolen med aktuell adresse hvis du flytter). Faktura blir
sendt av vår samarbeidspartner Lindorff. På epost blir den sendt fra «noreply faktura lindorff»
mailadresse.
Dersom du mangler en faktura ta kontakt med Lindorff: 31 27 93 20 (faktura@lindorff.com) eller
send mail til okonomi.drammen@sonans.no
Utsettelse/delbetaling:
Du kan avtale utsettelse ved å ta kontakt Lindorff (tlf. 31 27 93 20, email faktura@lindorff.com) eller
sende mail til okonomi.drammen@sonans.no Delbetaling skal avtales direkte med Lindorff. Det er
mulig å avtale 4 månedlige avdrag med siste forfall innen semesterslutt. For å avtale flere avdrag
over lengre periode må du først ta kontakt med økonomiansvarlig på skolen (send mail til
okonomi.oslo@sonans.no). Slike avtaler godkjennes av skolen i første omgang, og deretter avtales
med Lindorff.
Purring og inkasso:
Hvis du ikke betaler faktura innen 14 dager etter forfallsdato, vil du først motta purring per brev,
deretter inkassovarsel. Det er derfor viktig at vi og Lindorff har registrert din nåværende adresse. Har
du byttet adresse i det siste, informer skolen og Lindorff om adresseendringen.
Har du ikke betalt etter den nye fristen, vil faktura gå videre til inkasso og det vil påløpe store
omkostninger som må betales i tillegg. Det er derfor lurt å betale innen betalingsfristen eller ta
kontakt for avtaler.
Hvis din faktura har gått til inkasso: ring 31 27 98 60 og oppgi saksnummer eller ditt fødsels- og
personnummer slik at det blir mulig å finne din sak i systemet. Du kan også logge deg inn med din
Bank ID, få betalingsoversikt og betale på: www.lindorff24.no
Her finner du informasjon angående purring/inkasso: http://www.lindorff.com/nn-NO/norge/din-sak

Finansiering av skolepenger
Elever fra og med 18 år har ansvar for å finansiere sine skolepenger selv. Når du først signerer
kontrakten, er det viktig å tenke på hvordan du skal dekke utgiftene i løpet av studietiden. Skal du
leve på lån og stipend? Er det Nav som finansierer utdanningen? Har du deltidsjobb? Skal foreldrene
dine hjelpe deg?
Hvis foreldrene dine skal betale for deg, kan Sonans registrere deres adresse og sende faktura direkte
til dem. Ta kontakt med oss, så ordner vi dette.
I utgangspunktet kan ikke Sonans oppgi informasjon om din økonomi til dine foreldre med mindre de
har fullmakt fra deg.
For å ha oversikt over ditt månedlig budsjett anbefaler vi å ta en kikk på excel arkene som ligger på
its’learning.

LÅNEKASSEN
Husk at du skal søke støtte til Lånekassen selv. Sonans kun gir informasjon til Lånekassen om fag og
antall timer når du først har sendt en søknad. For å kunne søke lån og stipend må kontrakten med
Sonans være signert. Regn med 6-8 uker behandlingstid på søknaden din og ta kontakt med oss hvis
søknaden din ikke er ferdig behandlet på tidspunktet du fikk faktura fra oss.
NB: velg SONANS PRIVATGYMNAS, HØYERE og ANNEN UTDANNING når du skal sende en
søknad.
Frister for å søke lån og stipend er 15 november på høstsemestret og 15 april på vårsemestret.
Detaljert informasjon om hvordan du søker lån og stipend står i egen veiledning og på
www.lanekassen.no
Du er ansvarlig for å sjekke om du har rett på støtte: du må ha minst 50% i studiebelastning.
Rådgivere på skolen pleier å sende varsel dersom du mangler fag for å få støtte: i dette tilfelle er det
mulig å legge på et fag for å kvalifisere seg til støtte.
Har du mottatt støtte fra før og har forsinkelser (fag som ikke er bestått), risikerer du å få avslag på
støtte. Dette må du sjekke med lånekasse selv helst før du signerer kontrakt hos oss. NB: avbrudd
pga. avslag fra lånekassen frigjør deg ikke fra ordinær avbruddsgebyr.
Oppmøte og fravær:
Skolen registrerer ditt oppmøte ved oppstart og du får utbetalt penger i løpet av ca. 2-3 virkedager
etter at vi har gitt beskjed om det til lånekassen. Hvis du har vært mye borte fra skolen pga. sykdom
eller en annen gyldig grunn må dette dokumenteres med legeerklæring eller annen dokumentasjon.
Sonans rapporterer ugyldig fravær til lånekassen når ditt fravær overstiger 21 dager: du kan miste
støtte hvis ikke fraværet dokumenteres. Ta kontakt med rådgiverne våre og fremvis legeerklæring
NB: legeerklæring bør inneholde datoer og fraværsdager, slik at det blir mulig å regne ut hvor mange
dager blir dokumentert. Husk å ta vare på originalen (vi kommer til å makulere legeerklæringer).

NAV

Hvis Nav skal finansiere din utdanning ved Sonans, er det ditt ansvar å kontakte ditt nav kontor og
søke om støtte til utdanningen. Har du søkt støtte ved Nav, lever faktura til din saksbehandler.
Vanligvis tar det lang tid for utbetaling av penger og du er ansvarlig til å varsle Sonans om det i god
tid, slik at vi får mulighet til å utsette forfallsdatoen på faktura. Du kan også ta kontakt med Lindorff
og be dem å utsette forfall på faktura. Husk at hvis Nav ikke dekker alt eller hvis vi ikke får
dokumentasjon fra Nav eller deg (tilsagn), må du dekke utgiftene selv.
Sonans kan kreve betaling fra Nav først etter at vi har fått dokumentasjon fra ditt Nav kontor
(tilsagn/vedtak, bekreftelse på innvilget støtte).

Endring av kontrakten
Hvis du har en kontrakt med pakkepris (makspris, 23/5) og vil ta bort noen fag, vil det mest
sannsynlig ikke påvirke prisen. Det er mulig å løse opp pakken og betale for hvert enkelt fag, men det
blir ikke nødvendigvis billigere enn pakkepris. Ved store endringer etter skolestart tar vi
endringsgebyr for hvert fag du fjerner fra pakken.
Hvis du vil endre kontrakten (ta bort, bytte eller legge til fag) må du ta kontakt med våre rådgivere.
Etter skolestart må du regne med å betale et endringsgebyr på kr 1750 hvis du avbryter/bytter ett fag
tidlig i semestret, samt endring i studiebelastning og støtte fra lånekassen. Vi tar forbehold om
tidsrammer til å endre fag: vi krever 100% betaling hvis du tar bort et fag sent i semestret.

Avbrudd
Hvis du har vært mye borte fra skolen og innser at du ikke klarer å henge med og ta eksamener, er
det lurt å vurdere å melde avbrudd fra studie.
OBS: Sonans mottar ikke avbruddsmelding i muntlig form via telefon. Viktig å følge avbruddsregler
hvis du melder avbrudd: avbruddsmelding må leveres SKRIFTLIG enten til resepsjonen eller på epost
og du skal få bekreftelse på epost på at avbruddsmelding er mottatt og avbrudd er registrert. Du skal
fortsatt betale avbruddsgebyr ved avbrudd og du skal fortsatt betale for fag ved avbrudd etter
skolestart (les om regler for avbruddsberegning i punkt 4 i kontraktvedlegget).
Ved Force Majeure (punkt 4.3) betaler man for tilbudt undervisning i løpet av semestret. OBS: det
kreves dokumentasjon (legeerklæring og avbruddsmelding fra deg). Du kan fremvise legeerklæring til
en rådgiver slik at den blir registrert eller sende den på mail hvis du ikke er i stand til å møte opp
(NB: Det er 14 dagers frist med mindre noe annet er avtalt med skolen). Du må ta vare på originalen
og sende den eventuelt til Privatistkontoret og Lånekassen. Sonans betaler ikke tilbake penger for
fravær i løpet av skoleåret hvis ikke eleven melder avbrudd og leverer aktuell dokumentasjon fra
legen i løpet av semestre og gitte tidsrammer.

