SPRÅK- OCH PRAKTIKSTIPENDIER UR PER AHLQUISTS
STIPENDIEFOND
Under våren 2020 finns det möjlighet att söka stipendium ur Per Ahlquists
stipendiefond för språkstudier eller praktik i Schweiz.
Följande gäller för stipendiet och ansökan:
1. Stipendiet kan sökas av Dig som under våren 2020 är elev i åk 2 på
Staffangymnasiet.
2. Stipendium ur fonden kan endast utdelas till elev som vid födseln var
folkbokförd i Söderhamns kommun. Födelseort ska styrkas med personbevis.
3. Stipendiet avser en 3 veckors språkkurs eller praktik i Schweiz som ska
genomföras under sommarledigheten det år som stipendiet utdelas.
4. Språkkursen ska gälla tyska, franska eller italienska. Förtur ges de som läser
eller har läst sökt språk på gymnasiet.
Elev kan också komma ifråga om man läst språket i grundskolan och nu
avser att återuppta studier i detta. (Detta motiveras särskilt i ansökan.)
Nybörjarkurs medges efter prövning av stipendienämnden.
5. Stipendiet omfattar kostnad för språkkurs eller praktik inklusive mat, logi,
fickpengar, en kortare rundtur samt resan till och från Schweiz.
6. Boendet i Schweiz är på studentboende/ vandrarhem eller i familj där det är
möjligt.
7. Beslut om utdelning från fonden fattas av Barn- och utbildningsnämnden.
Beslut fattas i samverkan med Staffangymnasiets stipendienämnd.

8. Om fler sökanden än tillgängliga stipendier föreligger sker det en prioritering
enligt följande kriterier:

1. Elev som på gymnasiet läser språket steg 3 och steg 4 (dvs franska eller
tyska) i vald kurs i Schweiz.
2. Elev som har betyget A, B eller C i moderna språk steg 3 i vald kurs i
Schweiz alternativt spanska steg 3 med betyg A,B eller C kurs och valt kurs
i italienska i Schweiz.
3. Elev med betyg D eller E i moderna språk steg 3 i vald kurs i Schweiz
alternativt
betyg D eller E i spanska steg 3 och valt kurs i italienska i Schweiz.
4. Elev som läst valt språk tom våren i åk 9 med betyg A, B eller C eller steg 1
på gymnasiet med betyg A, B eller C.
5. Elever sorterade efter sitt samlade medelmeritvärde på de betyg som
hittills är satta på gymnasiet.

9. Stipendiaten ska efter vistelsen i Schweiz till skolan senast den 1 september
2020 inkomma med en redogörelse för resan, språkstudierna alt. praktiken.
10. Ansökan om stipendium ska lämnas till skolexpeditionen senast den
24 januari. Till ansökan skall bifogas rese- och studieplan, kostnadsplan och
övriga handlingar som sökande önskar åberopa. Ofullständiga ansökningar
behandlas inte.
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