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   VAR GOD   

TEXTA 

 

 
Ansökan om stipendium för lärare/skolledare anställda vid gymnasieskolor och grundskolans 
högstadium i Stockholms stad. Blanketten används både för egen kompetensutveckling  
och för medföljande lärare på skolresa. 

Sökandes 
personuppgifter 

Personnummer Förnamn Efternamn 

Sökandes 
kontaktuppgifter 

Bostadsadress 

Var god texta! Postnummer Postadress Telefon dagtid 

 e-post 

Skola 
 

Arbetsplats/skola 

 
 

Undervisar i, årskurs och ämne/-n 

 

Beskriv vad du söker bidrag till samt när aktiviteten kommer att ske 
 

 

 

 

 

Beräknad kostnad för utbildning/aktivitet. Om du är medföljande lärare på skolresa ska du här 
ange din del av kostnaden för resan. Varje lärare fyller i en egen ansökan.                                                                                                           
a)                                                                                                                                                                  kr 

b)                                                                                                                                                                  kr 

c)                                                                                                                                                                  kr 

Summa kostnader                                                                                                                                      kr 

 

Finansiering 

a)                                                                                                                                                                  kr 

b)                                                                                                                                                                  kr 

c)                                                                                                                                                                  kr 

Resterande att finansiera/Sökt belopp                                                                                                     kr                     

 
 

OBS! Till ansökan bifogas: 
- Program för utbildning/aktivitet 
- Verifikationer/underlag för kostnader 
- Intyg för vård av hälsa om ansökan avser det 
- Ekonomiskt avtal med utgivare av litteratur om ansökan avser det 
- Övriga bilagor som styrker ansökan 
Vid fler ansökande lärare för samma ändamål ska varje lärare fylla i en egen ansökan. 
 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN BEHANDLAS INTE 
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Bekräftelse på att ansökan kommit fram meddelas inte. Om du beviljas bidrag får du en 
utbetalning i slutet av terminen. Banken skickar då ett brev till dig. Svar meddelas endast de som 
beviljas bidrag.  Beslutet går inte att överklaga. Vid deltagande i skolresa eller annan 
klassaktivitet kan beviljade medel också skickat till skolan. 

 

Om utbildning eller aktivitet ej genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.  
Vid förfrågan ska intyg om genomförd aktivitet kunna visas. 

 

SAMTYCKE, FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT 
 
Jag/Vi samtycker till att lämnade uppgifter om hälsa behandlas för att min ansökan om 
stiftelsemedel ska kunna handläggas även för de stiftelser vars syfte, verksamhetsföremål och 
mottagarkrets innefattar kriterier om hälsa.  
 
Jag/Vi har även tagit del av hur Stockholms stads stiftelser behandlar mina/våra personuppgifter i 
bifogat dokument till ansökan ”Bilaga GDPR 2022, Stockholms stads information om 
personuppgiftsbehandling”. 
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande behandling av uppgift om hälsa och det gör 
du genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Jag/vi försäkrar att de upplysningar som jag/vi har lämnat är sanningsenliga och fullständiga. 
 

Datum Sökandes underskrift 
 
 

 

Försäkran och underskrift av rektor/biträdande rektor 
Jag försäkrar att ändamål för ansökan inte kan bekostas inom ramen för skolans budget, d.v.s. 
finansiering sker inte inom ramen för stadens skolpeng.  
 
För mer information om personuppgiftsbehandling, se bilaga. 
 

Datum 
 
 
 
 

Rektors/Biträdande rektors underskrift 
 
 
Namnförtydligande  
 
 
 

Skolans stämpel 

 

Ansökningsperioden är 1 september – 25 september 2022 

 
 

Ansökan ska vara poststämplad senast 25 september 2022 
 

 
 

Ansökan skickas till:  
Stadsledningskontoret 
Donationsstiftelsegruppen, utbildningsstiftelser   
105 35  STOCKHOLM 
 
Automatisk telefonservice: 508 29 800                         start.stockholm/stiftelser 

http://www.stockholm.se/stiftelser

