
 
 

ANSÖKNINGSBLANKETT 
SKOLFOND 

                                                                
    Stipendium ur Hylte kommuns skolfond 2020 

 
Enligt fondens stadgar skall utdelning ske endast till elever som är folkbokförda i Hylte kommun.  
 
Tillgängligt belopp för utdelning 2020 är 24 018 kr. 

   
Ansökan kan lämnas på initiativ av elever, av skolans personal eller av allmänheten. 
Namn på den ansökan avser: 

Personnummer: 

Skola/klass: Sökt belopp: 

 
Ansökan för årets utdelning skall avse något eller några av nedanstående ändamål. Kryssa i det eller 
de alternativ som ansökan gäller. 
 

  Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit, 
 

  Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid  
        skolan eller åt gymnastik eller idrott, 

 
  Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller  

        gymnasieskola, 
 

  Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet,  
        idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, 

 
  Inköp av materiel eller annan utrustning. 

 
 
Motivering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANSÖKNINGSBLANKETT 
SKOLFOND 

Referenser: 
Namn: 

Adress: 

Epostadress: 

Telefon: 

Relation till den ansökan avser: 

 
Namn: 

Adress: 

Epostadress: 

Telefon: 

Relation till den ansökan avser: 

 
Ansökan inlämnad av: 
Namn: 

Adress: 

Epostadress: 

Telefon: 

Relation till den ansökan avser: 

 
Ansökan, ställd till Barn- och ungdomskontoret, Storgatan 8, Hylte kommun, 314 80 HYLTEBRUK, 
skall vara inkommen och poststämplad senast fredagen den 4 december 2020. 
 
För att ansökan ska behandlas måste ansökningsblanketten vara korrekt ifylld. 
Referensperson och inlämnande person måste vara olika för att ansökan ska behandlas. 
 
Inkomna ansökningar diskuteras och värderas av Barn- och ungdomskontoret. Slutgiltigt beslut tas av Barn- och 
ungdomschefen. 
 
Ansökt belopp diskuteras och värderas av Barn- och ungdomskontoret. Slutgiltigt beslut tas av Barn- och ungdomschefen. 
Utgångspunkten vid all utdelning av fondmedel är att de ansökningar som av Barn- och ungdomskontoret värderas högst/ger 
störst mervärde också får en betydande del av det tillgängliga beloppet för fonden. 
 
Ann-Christin Johansson 
Barn- och ungdomschef 
Hylte kommun 
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