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Policy kring stipendieutdelningen vid Vasa övningsskola 

Vasa övningsskola delar varje år ut ett anmärkningsvärt stipendiebelopp i grundläggande utbildning 

och gymnasiet. Stipendiemedlen består dels av avkastningen från skolans egna fonder och dels av 

donerade externa medel. Med detta policydokument vill skolan öka transparensen och insynen i 

processen kring stipendierna. Policydokumentet är fastställt av Vasa övningsskolas direktion. 

 

Målsättningen med stipendierna 

Målsättningen med stipendieutdelningen till skolans elever och gymnasiestuderande är att uppmuntra 

och ge erkänsla för många olika typer av insatser, personliga framsteg, skolengagemang och visad 

vänlighet. 

Stipendierna skall sporra skolarbetet, stöda elevernas välmående och uppmuntra till engagemang, 

utan att vara exkluderande, ge upphov till ojämlikhet eller orättvisa. 

 

Beskrivning av fördelningsprocessen 

Ledande rektor fastställer den utdelningsbara avkastningen i samråd med fondförvaltarna och 

ekonomisekreteraren. 

En stipendiearbetsgrupp leder fördelningsprocessen i samråd med ekonomisekreteraren. I 

arbetsgruppen ingår en-två lärare från grundläggande utbildning och en från gymnasiet. På basis av 

hörande av lärarkåren uppgör arbetsgruppen ett förslag till fördelning som fastställs i lärarkårens 

möte.  

De fastslagna penningstipendierna utbetalas utan dröjsmål till elevs/gymnasiestuderandes eget 

kontonummer efter avslutad utdelningsomgång. Eventuella outdelade medel återförs årligen till 

stipendiefondernas kapital. 

 

Principer för fördelningen av stipendierna 

Vid fördelningen av stipendiemedlen följs de stipulationer respektive donator uppställt. 



I utdelningen beaktas att motiveringarna är i enlighet med skolans värdegrund, strategi och Åbo 
Akademis etiska principer. 
 

Stipendiefördelning i olika årskurser 

Stipendierna fördelas med följande utgångspunkter: 

Åk 1-6:  

- Alla elever i åk 1-2 får del av stipendiemedel i t.ex. form av en läsfest vid lämplig tidpunkt som 
klassläraren väljer. Förverkligas i den mån medel finns tillgängliga i fonder och t.ex. hos 
föräldraföreningarna. 

- Alla elever i åk 6 får ett stipendium. 
 

Åk 7-9: 

Alla elever i åk 9 får ett stipendium. Enskilda stipendier kan utdelas i åk 7-8.  

Enligt möjlighet kan stipendiemedel i vissa fall reserveras för gemensamma ändamål såsom resor eller 

utfärder med skolan. 

  

Gymnasiet: 

Alla studenter som utdimitteras får ett stipendium. Enskilda stipendier kan utdelas i åk I-II.  

Gymnasiestuderande kan inkluderas i valprocessen kring särskilda stipendier.  

Särskilda medel för stöd i studierna kan sökas av och utdelas av rektor. 

Enligt möjlighet kan stipendiemedel i vissa fall reserveras för gemensamma ändamål såsom resor eller 

utfärder med skolan. 

 

Utdelning av stipendier 

Elev/gymnasiestuderande som får stipendium ska alltid informeras om grunden för erhållet 

stipendium.  

I avslutningar eller andra festligheter, i samband med vilka stipendier utdelas, kan informeras generellt 

om vilka stipendier som utdelats.   

I klass och allmänt informeras om stipendier genom detta policydokument. 

 

Donationer 

Vid mottagande av donationer strävar Vasa övningsskola efter att medlen är öppet stipulerade för att 
möjliggöra flexibilitet i utdelning och användningen över tid. 
 
Innan Vasa övningsskola tar emot externa donationer prövas huruvida mottagandet är förenligt med 
lagar och förordningar och med skolans verksamhet, värdegrund, strategi och Åbo Akademis etiska 
principer. 



 
Skolan förbehåller sig rätten att fördela och utdela stipendiemedlen. 
 

Uppdatering av stipendiepolicyn 

Stipendiepolicyn genomgås och uppdateras av direktionen en gång per mandatperiod. 

 

 

Fastställd av Vasa övningsskolas direktion 29.3.2022 §5. 


