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Möjligheternas skola
- ett stipendium för dig som elev i ettan och tvåan
Stipendiet Möjligheternas skola syftar till att främja din utbildning och
stimulera till framgångsrika studier och skolresultat.
Stipendiet delas ut två gånger per år, maximalt belopp är 7 500 kr per
tillfälle.
Stipendiet kan sökas enskilt eller i grupp.
Ansökan skrivs fritt formulerad, men i ansökan ska du knyta an till ED:s
vision. ED:s vision omfattar Kunskap, Värdegrund och Kreativitet.
Kunskap
Har du en dröm om att göra något extra för att lyckas bättre i skolan?
Nyckelord: Positiva förväntningar, Aktuell kunskap, Examensbevis
Värdegrund
Har du en idé om hur du skulle kunna göra något som hjälper andra?
Nyckelord: Trygghet, Respekt, Påverka
Kreativitet
Har du en vision om hur du kan utveckla din samarbetsförmåga och bli
företagsamhet?
Nyckelord: Potential, Samarbete, Kommunikation, Anställningsbar
Du hittar ED:s vision på t ex www.edgymnasiet.se under menyn På ED.
Ansökan ska också innehålla något om dig som söker, dina framtidsplaner
och vad du tänker använda stipendiet till. Du ska i din ansökan även ange
om du söker eller redan fått andra bidrag. Ansökan kan innehålla en budget.
Om du skulle få stipendiet, så vill skolan få en kort skriftlig rapport av dig
där du berättar om hur stipendiet har använts.
Ansökningsformulär hittar du på Vklass i ”Min skola”/Dokument/
Blanketter. Ansökan lämnas/ skickas till utbildningsledare Magnus
Runnvall.
Sista datum för ansökan är 15 april 2016.
Vid frågor kontakta mig på lars.wernborg@jonkoping.se eller
utbildningsledaren magnus.runnvall@jonkoping.se
Välkommen med din ansökan!
Lars Wernborg
Gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet
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Stipendiet ”Möjligheternas skola”

En möjlighet för elever i årskurs 1 och årskurs 2
Erik Dahlbergsgymnasiet ger dig som elev/ eller er som elever möjlighet att söka ett
stipendium som har som syfte att främja utbildningen och stimulera till
framgångsrika studier och skolresultat.

Förutsättningar/villkor:
Stipendiet ska ha en koppling till ED: s vision med tillhörande mål.
Stipendiet ska främja utbildningen för eleverna.
Stipendiet utlyses 2 gånger per år för ansökan den xx november och xx april.
Maximalt bidragsbelopp vid varje tillfälle är 7 500 kr.
Ansökan skrivs fritt formulerad där den sökande utgår från ED: s vision. Ansökan
ska också innehålla något om den/de som söker, framtidsplaner och vad stipendiet
ska användas till. Ansökan ska också beskriva om andra bidrag söks eller redan
erhållits.
Villkoret för erhållande är att efteråt skriva en kort rapport om hur stipendiets
använts.
Ansökan lämnas till utbildningsledaren vid Erik Dahlbergsgymnasiet.

Beslut!
Skolans stipendiegrupp granskar inkomna ansökningar och tar beslut om utdelning
snarast efter den 15 april.

ED: s stipendiegrupp
Gymnasiechef, ordförande med utslagsröst
Utbildningsledare, sekreterare och sammankallande
Studie- och yrkesvägledare
Elevkårsordförande
En av ED: s rektorer adjungeras (ej röstberättigad)

Välkommen med din ansökan!
Lars Wernborg
Gymnasiechef

