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Under november/december varje år går det att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns
skolfond.
Manus till annons för insättning i Hallandsposten skickas till informationsenheten fyra veckor
innan sista inlämningsdag.
Fyra veckor innan sista inlämningsdag kontaktas även ekonomienheten som anger tillgängligt
belopp för utdelning. Detta belopp anges på ansökningsblanketten.
Tre veckor innan sista inlämningsdag ska annonsen om skolfonden finnas med i
Hallandsposten. Vid samma tidpunkt läggs information ut på Hylte kommuns webbsida.
Ansökan måste vara poststämplad senast den dag som står angiven som sista inlämningsdag
på ansökningsblanketten.
För att ansökan ska behandlas ska ansökningsblanketten vara korrekt ifylld.
Referensperson och inlämnande person måste vara olika för att ansökan ska behandlas och
referenspersonens relation, till den ansökan avser, måste vara beskriven.
Stadgarna för Hylte kommuns skolfond anger fem ändamål till vilka den disponibla
avkastningen kan användas.
1) Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
2) Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
3) Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller
gymnasieskola,
4) Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet,
fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
5) Inköp av materiel eller annan utrustning.
Angiven summa under rubriken Ansökt belopp, på ansökningsblanketten, är endast ett önskat
belopp. Summan som betalas ut bestäms av barn- och ungdomschefen.
Fondens avkastning får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med
utdebiterade medel.
Ansökningarna diskuteras och värderas av barn- och ungdomskontoret. Slutgiltigt beslut tas
av barn- och ungdomschefen.
Utgångspunkten vid all utdelning av fondmedel är att de ansökningar som av barn- och
ungdomskontoret värderas högst/ger störst mervärde också får en betydande del av det
tillgängliga beloppet för fonden.
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