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Piteå gymnasiestipendium
Två stipendier på vardera 5.000kr delas ut varje läsår under fem år med start läsåret 20182019. Stipendierna söks av, enskild elev eller en grupp elever, och beslutas om under hösten.
Utdelning av medlen sker innevarande läsår när planerade aktiviteter genomförts och
redovisats till stipendiekommittén. Det är Strömbackaskolans stipendiekommitté som
bedömer inkomna ansökningar och beslutar om stipendiaterna utifrån kriterierna.
Kriterier
Till elev eller elever som ämnar genomföra kulturella, idrottsliga eller integrationsinriktade
aktiviteter alternativt arbete för hållbar utveckling, där målet är att öka ungdomars kunskaper
eller färdigheter inom valt område.
Med kultur avses aktiviteter inom alla kulturella områden såsom exempelvis bildkonst, musik,
scenkonst, litteratur, arkitektur och konsthantverk. Även andra insatser som bedöms vara
kulturspridande och folkbildande kan vara aktuella.
Med idrottsliga aktiviteter avses att utveckla idrottandet bland ungdomar. Det kan bestå i att
göra fler idrotter kända för fler personer, att exempelvis skapa möjligheter för träning och
idrottande som idag inte finns tillgängliga eller på annat sätt utveckla idrottandet bland
ungdomar.
Med integrationsfrämjande aktiviteter avses exempelvis att utveckla välfärd, livskvalitet,
delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.
Med arbete för hållbar utveckling avses aktiviteter som utvecklar individers
miljömedvetenhet. Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till våra konsumtionsval
inom områden som kost, resor, kläder och elektronik. Även andra insatser som bedöms främja
ett hållbart samhälle är aktuella.

Strömbackaskolans värdegrundsstipendium
Respektive skolenhet på Strömbackaskolan nominerar elev eller elever till stipendiet och
beslut fattas av stipendiekommittén utifrån nedanstående kriterier. Stipendiet är på totalt
4.000kr per skolenhet och år med ett minimum på 1.000kr per elev. Utdelning sker i samband
med Studenten med början 2018 och fem år framåt.
Kriterier
Till elev/er som förverkligar den värdegrund som skolan står för och som i sina handlingar
bidrar till en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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