
Sök stipendium 2022

Stipendiestiftelsen Företagsam Skola utlyser stipendier för utvecklings-och förändringsarbete i gymnasium, 
grundskola, fritidshem och förskola i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Tre stipendier på 
upp till 50 000 kronor delas ut, ett i varje län. 

Stipendiets syfte
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 och personliga utveckling. Stipendier 
kan sökas för både genomförda och planerade aktiviteter. Stiftelsen fäster särskilt avseende vid insatser för att 
ta vara på ungas möjligheter i Norra Sveriges snabbt expanderande näringsliv. Viktigast är dock att insatsen 
kan förväntas leda till bestående förändringar, helst också inspirera till efterföljd i andra skolor. 

Vem kan söka?
Stipendierna kan sökas av elever, lärare, skolledare eller annan skolpersonal med hemort i Västernorrland, 
Västerbotten eller Norrbotten. Förslag om förtjänta stipendiater kan också lämnas av andra, t ex föräldrar 
eller skolpolitiker.

Mer om ansökan
Ansökan mailas till info@foretagsam.se senast fredag 29 april 2022. 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 tar kontakt med de stipendiater som utses och 
publicerar 20 maj sina beslut på hemsidan. Stipendierna delas senare traditionsenligt ut av landshövdingarna 
i respektive län.

Se vilka som tidigare fått stipendier
På stipendiestiftelsens hemsida, www.foretagsamskola.se �nns förteckningar över tidigare års stipendiater. 
Sedan starten har stiftelsen delat över en miljon kronor i stipendier.

Om stipendiestiftelsen
Stipendiestiftelsen tillkom 1997 på initiativ av stiftelsen Företagsam och �nansierades av en generös donation 
från Kempestiftelsen. I styrelsen sitter företrädare för lärosäten och skolverksamhet i de tre länen.
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