Stipendier UH 2018
År 1 inkl SPRV och IMYRK
“Ansvar”, motsvarar 500 kr
Syfte:
Att lyfta fram den elev som har tagit störst ansvar vad gäller både närvaro samt de
teoretiska/praktiska studierna.
Omfattning:
Stipendium/program VO 2 st, EE 2 st, VF 1 st.
Motivering:
Stipendiet tilldelas i år en elev som tagit stort ansvar vad gäller både sina studier som sin personliga
utveckling. Du förstår vikten av vad hög närvaro i skolan betyder samt ansvara för respektive ämne.
Du spås en lysande skoltid.
_________________________________________________________________________________
År 2
“APL” , motsvarar 500 kr
Syfte:
Att lyfta fram den elev som utvecklats mest inom de praktiska momenten på APL.
Omfattning:
Ett stipendium/program VO 2 st, EE 2 st, VF 1 st.
Motivering:
Du är ansvarsfull, ambitiös och når goda resultat på din APL-plats. Ditt engagemang för din utbildning
och din nyfikenhet och inre drivkraft att lösa problem på APL-platsen kommer att ta Dig långt.
År 2
“Kamrat”, motsvarar 500 kr
Syfte:
Att lyfta fram den elev som har förmågan att få andra att växa genom sitt sätt att vara.
Omfattning:
1 stipendium/program/klass.
Motivering:
Hjälpsam, ödmjuk och omtänksam är ord som definierar dig som person. Du är en god kamrat och en
föredömlig relationsskapare. Dina kamrater mår bra i din närvaro.
År 3
“Framtid”, motsvarar 1500 kr
Syfte:
Att lyfta fram den elev som på bästa sätt kan möta den framtid som väntar, arbete eller vidare
studier.
Omfattning:
Stipendium /program VO 2 st, EE 1 st , VF 1 st.
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Motivering:
Du har utvecklat en tro och en tillit till din förmåga men också en framtidstro och en lust att fortsätta
att utvecklas. Du har tillgodogjort dig en bred kompetens inom vald utbildning samt en god förmåga
att verka självständigt och fatta egna beslut. Du har också en god förståelse för dig själv och andra i
ett omvärldsperspektiv. Vi önskar dig varmt lycka till och många fortsatta framgångar.
__________________________________________________________________________________
Rutin för urval:
“Ansvar”: arbetslaget väljer under majmånad.
“APL”: yrkeslärarna och mentor under majmånad.
“Kamrat”: klasskamraterna väljer på ett klassråd/mentorstid. Detta görs under majmånad. Röstning
sker anonymt.
“Framtid”: arbetslaget väljer under majmånad.
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