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Ansök om stipendium ur Härnösands skolfond nr 3

Ansökan
En ansökan om stipendium ska innehålla:
 Namn och personnummer
 Skola och klasstillhörighet
 Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur
 Motivering
Vid ansökan om medel ur fond, som är ämnade för framtida aktiviteter bör,
om så är möjligt, ansökan innehålla:
 Mål och syfte med stipendiet
 Konsekvensbeskrivning
 Vad medlen ska användas till
Övriga saker att tänka på vid ansökan:
 Ansökan ska göras av elev eller elever
 Ansökan ska stämma överens med fondens stadgar och
urkundsföreskrifter
 Handskrivna ansökningar undanbedes.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Skolförvaltningen
871 80 Härnösand

Johannesbergshuset
Brunnshusgatan 4

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

skolforvaltningen@harnosand.se

0611-34 89 30

5576-5218
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Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i
Härnösands kommun företrädesvis för:








Belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och
god samarbetsförmåga,
Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller
annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den
allmänna trevnaden,
Stipendier till fortsatt utbildning,
Studiebesök fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling
eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
Förvärv av material, konst eller liknande.
Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i
urkunder för i fonden ingående donationer tas i den utsträckning, som
befinnes lämplig.

Urkundsföreskrifter
Urkundsföreskrifterna
- För goda kunskaper vitsordade lärjungar
- Sina studier intresserade lärjungar
- Synnerligen god karaktär lärjunge
- En som ämnar fortsätta sina studier vid teknisk högskola
- Bokpremium åt en gymnasist å lantinlinjen
- Resestipendium åt gymnasister å latinlinjen med företräde för
donators släktingar
- Stipendium åt lärjunge som enligt huvudlärarens i matematik
uppfattning visa bästa initiativ, självständighet eller säkerhet i
utvecklingen i sin matematiska uppfattning
- Stipendium åt lärjunge som visat framstående intresse för insikter
i svenska språket och litteraturen samt modersmålets skriftliga
behandling
- Till en lärjunge, vilken visat fallenhet och intresse för matematik
eller historia
- Premier utdelas till elever, varvid större hänsyn skall tagas till flit
och intresse än till begåvning
- Till flitig och skötsam elev
- Premium till den av lärjungarna som har de bästa kunskaperna i
matematik och fysik
- Till den som ådagalagt de bästa insikterna i kristendomskunskap
och filosofi
- Till någon skötsam och framåtsträvande lärjunge
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Till den elev som förenat högsta sammanlagda betygen i
kunskaper och färdigheter med mycket god flit och mycket gott
uppförande
Till elever med hemort inom Ångermanland som visat goda
studieresultat
Till förtjänta elever
Till elev, som med högsta vitsord i flit och uppförande förenar
goda vitsord för kunskaper i allmänhet, med företräde för den,
som visat intresse och fallenhet för maskinlära
Till lärjungar som gjort sig kända och värderade för mycket god
flit, goda kunskaper och utmärkt god karaktär
Till elev som genom högsta vitsord i flit och uppförande samt
genom goda kunskaper därav gjort sig förtjänt med företräde för
elev från Ångermanland
Till lärjunge, uppflyttad med högsta vitsord om flit och
uppförande till högre klass, vilken med framgång mera påtagligt
vinnlagt sig om förkovran i ett eller av ämnena: matematik, fysik,
kemi, mekanik och hållfasthetslära
Till elever vid skolan, som enligt lärarkollegiets förslag gjord sig
därav förtjänta
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