BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM
STIPENDIUM UR FALKENBERGS
SKOLFOND
Inlämnas senast 31 okt med bilagd motivering
Barn- och utbildningsförvaltningen

Personuppgifter sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon

Ort

e-post

Jag går, eller har gått, i en skola i Falkenbergs kommun
Senaste skola

Tidsperiod jag gick i skolan (åååå-åååå)

Uppgifter om eventuella nuvarande studier och/eller planerade studier
Studerar idag vid:

Årskurs:

Planerar fortsatta studier vid:

Under perioden:

Namnteckning ovanstående upplysningar lämnas på heder och samvete
Namn

Ort datum

Du bör till din ansökan bifoga en motivering varför du ska få medel ur fonden. Det finns kriterier för
utdelning av fondmedel som du behöver uppfylla för att få ta del av stipendiemedel. Bifoga även
eventuella andra dokument som styrker din ansökan (t.ex. betyg, intyg från t ex estetisk verksamhet
eller idrott, projektplan).
Ansökan skickas till:
Falkenbergs kommun
Barn- och utbildning
311 80 Falkenberg.
Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: barn.utbildning@falkenberg.se

Personuppgifter som lämnas i blanketten samlas in för att kunna hantera din ansökan och kan
komma att registreras i en databas. Personuppgiftslagen ger dig rätt att en gång per år, utan
kostnad, begära att få ut vilken information som registretats om dig. Du har även rätt att
begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran ska ske skriftligt till barn- och
utbildningsförvaltningen Personuppgiftsombudet

Motivering till varför du ska få stipendiet

Ansökan skickas till:
Falkenbergs kommun
Barn- och utbildning
311 80 Falkenberg.
Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: barn.utbildning@falkenberg.se

Personuppgifter som lämnas i blanketten samlas in för att kunna hantera din ansökan och kan
komma att registreras i en databas. Personuppgiftslagen ger dig rätt att en gång per år, utan
kostnad, begära att få ut vilken information som registretats om dig. Du har även rätt att
begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran ska ske skriftligt till barn- och
utbildningsförvaltningen Personuppgiftsombudet

