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Ansök om stipendium ur Härnösands skolfond nr 2

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 den obligatoriska
skolan i Härnösands kommun företrädesvis för:








Belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och
god samarbetsförmåga,
Belöning eller uppmuntran av elev, som ägnat sig åt elevvårdsarbete,
teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och
därigenom bidragit till den allmänna trivseln och trevnaden i skolan,
Stipendium för sortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk
skola, där andra allmänna studiemedel ej utgår,
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling
eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material,
inköp av konst eller liknande,
Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna tas i den
utsträckning som finnes lämpligt.

Urkundsförskrifter
Urkundsföreskrifterna
- Till beklädnad åt tvenne fattiga, välartade gossar, som ordentligt
bevista folkskolan, sålunda att de till jul undfå byxor och rock av
vadmal, samt skor och även underkläder,
- Utgöra bidrag till fattiga och välartade barn som bevista
folkskolan härstädes, beklädnad, på det sätt, som tillgår,
- Användas till fattiga barns beklädnad,
- Utdelas till barnen vid varje hösttermins slut, (Vangsta skola) för
beklädnadsändamål,
- Utdelas till barnen vid varje hösttermins slut, för
beklädnadsändamål,
- Till beredande åt obemedlade och mindre bemedlade barn, som
genomgått folkskolan därstädes, av stipendier för fortsatt
utbildning,
- Till beredande åt fattiga, sjuka folkskolebarn ifrån Härnösand
församling någon tids vistelse på landet under sommaren
antingen genom inackordering eller i särskilt anordnad
skollovskoloni,
- Till utackordering på landet under sommarferierna av sjukliga
och fattiga skolbarn,
- Till bespisning av fattiga barn och tilldelas
soppkokningsanstalten i Härnösand så länge densamma är i
verksamhet,
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Till barn från barnhemmet som ämnade vidareutbilda sig. Sedan
barnhemmet upphört har stadsfullmäktige uppdragit åt
skolstyrelsen att förvalta fonden och besluta om
stipendieutdelning i enlighet med donators i donationsbrevet
uttryckta önskemål,
Utdelning kan ske till beklädnad av skolbarn i Säbrå församling,
Till kläder åt i Ramsås by mest behövande barn som är i
skolåldern vilka flitigt och ordentligt bevista folkskolan
härstädes,
Utdelning skall ske av ”skolrådet” varvid ränteavkastningen skall
gå till biblioteket i Viksjö,
Till beredande av vård och underhåll åt sådana barn i Viksjö
församling under deras skolgång, vilkas föräldrar sakna förmåga
att jämt och ordentligt bevistande av församlingens folkskola,
Till fattiga skolbarn inom Viksjö,
Används för beredande af en årlig julgransfest för skolbarnen uti
bådas våra barndomsbyars Södergården och Härnösands
skolrotar,
Till ”uppfostran av inom Häggdångers församling hemmahörande
minderåriga barn vars föräldrar saknar medel till eller anses
olämpliga att handhava barnens uppfostran till sedliga och
hederliga människor”,

Skall användas till inköp av skolmateriel åt inom Häggdångers församling
hemmahörande fattigas skolbarn”,
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