
Vill du också* få 50 000 kronor för att utveckla din skola?
2017 års utlysning från stipendiestiftelsen Företagsam Skola

Stiftelsen Företagsam Skola i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län utlyser 2017 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 bidragit till att  tänka nytt/annorlunda i din skola och gett avtryck i elevernas lärande. 
Ansökningar kan gälla såväl genomförda som planerade insatser i förskolor, grundskolor eller 
gymnasieskolor. I år har stipendiestiftelsen ett särskilt intresse för de många insatser som skolor 
gjort  och kan göra  för att underlätta integration av nyanlända unga och deras familjer. 
Vid bedömning tas dock i första hand hänsyn till insatsens/idéns kvalitet. 

Tre stipendier på 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 24132, 104 51 Stockholm, senast den 21 april 2017 
(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 19 maj på www.foretagsamskola.se 
och stipendierna delas senare  traditionsenligt ut av landshövdingarna på residensen i Härnösand, 
Umeå och Luleå.

Stipendiaterna ska också vara beredda att presentera sitt arbete vid ett seminarium senare under 
året (reseersättning utgår). För ytterligare frågor kontakta  bo.sillen@foretagsam.se 

Härnösand i januari 2017

Gunnar Holmgren    Bo Sillén
Landshövding     Direktör
Stipendiestiftelsens ordförande  Stipendiestiftelsen vice ordförande 

Susanne Köhler med elever från Sjöparksskolan 
i Gällivare, landshövding Sven-Erik Österberg 
och Ann-Mari Mäki Larsson vid prisutdelningen.

Erik Larsson och Niclas Lind med 
elever från Östermalmsskolan i Umeå,
landshövding Magdalena Andersson 
och Eva Le�er från stipendiestiftelsens 
styrelse vid prisutdelningen.
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Elisabeth Mogren-Löfgren tillsammans 
med elever från Björkbackaskolan i Ånge, 
landshövding Gunnar Holmgren och 
Lena Boström från stipendiestiftelsens 
styrelse vid prisutdelningen.

* 2016 års stipendiater


