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Barn- och ungdomsnämnden 

Stipendieansökan från Valsätraskolan till skolresa hösten 2014 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Valsätraskolan 15 000 kr ur Grundskolans stipendiesamstiftelse för skolresa t i l l 
Polen hösten 2014. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att Valsätraskolan erhåller 15 000 la- i stipendium som finansieras ur Grund
skolans stipendiesamstiftelse. Stipendiet ges för att ge eleverna i årskurs 9 på Valsätraskolan 
möjlighet att genomföra en studieresa t i l l Krakow i Polen. 

Två klasser i årskurs 9 vid Valsätraskolan avser att tillsammans med lärare och föräldrar ge
nomföra en skolresa t i l l Polen. Eleverna kommer att få besöka Auschwitz för att få en bättre 
förståelse för samtidshistoria och förhoppningen är att förberedelserna inför resan ska ge en 
fördjupad kunskap av konsekvenserna av rasism och nazism. Valsätraskolan ansöker om bi
drag ti l l resan med 50 000 kr ur kommunens Grundskolans stipendiesamstiftelse. 

I samstiftelse finns för cirka 65 000 kr. Det är pengar som stiftelsen ansamlat under flera år 
och stiftelsens avkastning är mellan 6-7000 kr per år, vilket innebär att det inte finns 
65 000 la att utdela varje år. Ändamålet med samstiftelsen är att avsatta medel ska komma 
elever tillgodo inom grundskolan. 

I stiftelsens förvaltningsberättelse framgår att samstiftelsens ändamål bland annat är att bidra 
til l genomförande av studiebesök, skolresor, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, tävling
ar, men också som uppmuntran t i l l elev som visat god kamratanda eller berömvärd fl i t 

Bedömningen är att Valsätraskolan ska beviljas ett bidrag om 15 000 la för sin resa til l Polen. 
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