
Vill du få 50 000 kronor för att utveckla din skola?
2019 års utlysning från stipendiestiftelsen Företagsam Skola

Stiftelsen Företagsam Skola i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län utlyser 
2019 års stipendier för förtjänstfulla insatser i skolan för att utveckla barns och ungdomars 
företagsamhet, självständighet och lust att lära. Din ansökan ska handla om ett 
företagsamt/ entreprenöriellt initiativ eller en idé som på något sätt bidrar till att tänka 
nytt/annorlunda i din skola och ger avtryck i elevernas lärande. Ansökningar kan gälla 
såväl genomförda som planerade insatser i förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasie-
skolor eller särskolor

I år är vi inte minst intresserade av initiativ eller idéer som gäller skolornas s k breda 
vägledning där en statlig utredning pekar på stora brister. Men det �nns många andra 
angelägna utvecklingsbehov i skolvärlden och vid bedömning av ansökningar tar vi i första 
hand hänsyn till insatsens/idéns kvalitet och möjligheterna att sprida goda idéer i 
skolsystemet. Tre stipendier på upp till 50 000 kronor delas ut, ett i varje län. 
Stipendierna kan sökas av elever, lärare, skolledare eller annan skolpersonal. Förslag 
om förtjänta stipendiater kan också lämnas av andra, t ex föräldrar eller skolpolitiker

Stipendiestiftelsen har ingen blankett men tar emot skriftliga ansökningar som postas till
Stipendiestiftelsen Företagsam Skola, Box 24283, 104 51 Stockholm, senast den 
15 april 2019 (poststämpelns datum gäller). Skriv kort och tydligt varför du - eller den du 
föreslår – förtjänar stipendiet. Beskriv gärna också på vilket sätt ett stipendium kan 
bidra till skolans uthålliga arbete inom just detta område. Stipendiestiftelsen beslut 
publiceras i maj 2019  på www.foretagsamskola.se och stipendierna delas senare 
traditionsenligt ut av landshövdingarna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Härnösand i januari  2019

Berit Högman      Bo Sillén
Landshövding     Direktör
Stipendiestiftelsens ordförande   Stipendiestiftelsen vice ordförande

             

Hantverksprogrammet vid                 Liigo Matson och             Katarina Eriksson och Charlotte Nilimaa,
    Sundsvalls gymnasium                                Renforsskolan i Vindeln                               Alviksskolan i Luleå

2018 års stipendiater


