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Ansök om stipendium ur Härnösands skolfond nr 1 

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
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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 understöd åt mindre bemedlade lärjungar vid det i Härnösand 

befintliga elementärläroverket för flickor,  

- Till premium för skicklighet i svenska språket, 

- Till den lärjunge som avlagt den bästa slutexamen 

- Utdelas stipendium till i första hand till någon av Anna Mankells 

egna elever, företrädes i någon av de högsta klasserna, vilken 

därav gjort sig förtjänst. 


