Information om fonder och stipendier vid
Västermalms skola
Vid Sundsvalls gymnasium Västermalm finns ett antal fonder, vars avkastning ska användas till
utdelning av stipendier till elever vid skolan.

Från följande fond kan ansökan göras av enskild elev, grupp av elever eller föreslås av skolans
personal:

Sundsvalls kommuns samfond
1.

Ett bidrag på 100 kr/elev till teambildning för elever i år 1. Aktiviteten ska genomföras
senast i december år 1 och bidraget rekvireras via Ann-Christine Öhman senast 31
december innevarande år. Ansökan görs av mentor/programsamordnare.

2a

Internationalisering: Resebidrag på högst 1000 kr/elev till av skolan planerad aktivitet
* Utlandsförlagd APU
* Språkresa till målspråkslandet för elever som läser språk steg 5
* Elevers utbyten med utlandet
* Elev som i samband med sitt projektarbete behöver vistas i utlandet
* Studieresor till utlandet
I vissa fall kan flera av ovanstående kriterier vara uppfyllda för samma resa, och elev kan
då beviljas bidrag för max två av dem, max 2000 kr.
Ansökan görs av enskild elev

2b.

* Studieresa för sent anlända elever i syfte att ge ökad samhälls- och kulturkunskap om
Sverige. Ansökan görs av mentor/programsamordnare.

3.

* Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
* Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet.
Ansökan görs av enskild elev eller personal. Dokumentation ska kunna uppvisas.

Föräldraföreningen vid Katrinelunds skola stipendiefond
Kriterierna ska motsvara Samfondens kriterier punkt 3. Förslag är att dela ut till elever i år
2, 1000 kr per elev, max 3 elever per år. Hela summan kan delas ut men när hela summan är
förbrukad avslutas fonden.

Förslag till stipendiater ur följande fonder lämnas av skolans personal till stipendiekommittén:

Måns Velanders minnesfond
Uppmuntran till elever som visat gott studieresultat och goda karaktärsegenskaper. Fördelas dels
utifrån meritvärdet i avslutningsbetyget dels utifrån goda hantverkskunskaper resp. goda musikaliska
färdigheter (gäller yrkesförberedande program samt ES).

Embleton Sundbergs fond
Delas ut till elev i åk 2, född i Medelpad och studerar vid NV.

Förslag till stipendiater ur denna fond lämnas av lektor / huvudlärare inom ämnet biologi:

Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond
Delas ut till elever i åk 1 eller 2, vilka visat ett djupgående och spontant intresse för ämnet biologi,
företrädesvis vårt lands flora och fauna.

Entreprenörskapsstipendium
Delas ut till det/de UF-företag som varit bra ambassadörer för UF-verksamheten vid SG.

Dessutom lämnar skolan förslag på kandidat till följande extertn stipendium:

Rotary
Sundsvall Sköns RK utser en stipendiat bland de sundsvallselever som avslutar sina gymnasiestudier.
Eleven ska visa ett föredömligt uppträdande, ha goda studieresultat samt hög s k ”personlig
intelligens” (t ex ledarskap, förmåga att odla vänskap och behålla vänner, förmåga att lösa konflikter,
social kompetens).

