Ansökan om stipendium
Stöd kan ges till hela eller delar av kursavgiften
PERSONUPPGIFTER (personbevis från Skatteverket ska bifogas som bilaga)
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnr

Telefon

E-post

Personnummer
Ort

Folkbokföringsort

ÄNDAMÅLET MED STIPENDIET

Utbildningens längd
Vidareutbildning du önskar bidrag till. Bifoga offentlig och verifierbar prisinformation samt program som styrker (antal dagar/veckor/
utbildning från aktuell läroanstalt. (Om du redan är antagen till utbildningen, bifoga även antagningsbeviset) månader)

KOSTNADER FÖR STUDIER OCH/ELLER PRAKTIK
Studiekostnad

Kronor
(inkl. moms)

Övriga kostnader specificeras. Ersättning för resor och studiematerial beviljas inte.

Summa kronor
(inkl. moms)

PRAKTIK OCH ANSTÄLLNINGAR
Nuvarande anställning/arbetsuppgifter (bifoga anställningsbevis).

Tot. antal bilagor

Tidigare anställningar (ska alltid fyllas i, bifoga betyg från anställningar med längre varaktighet)

Tot. antal bilagor

Utgår lön eller bidrag från arbetsgivaren för studierna eller praktiken? Ja

Nej

Kr:

Har stipendium eller bidrag sökts för samma ändamål från annat håll? Ja

Nej

Från:

Har stipendium erhållits tidigare från Lennings stipendiestiftelse?

Nej

År:

Ja

STUDIER OCH EXAMINA

Läroanstalt (bifoga betyg rörande gymnasie- och/eller högre utbildning)

Tot. antal bilagor

GENOMGÅNGNA KURSER JAG VILL ÅBEROPA
Kursanordnare

Tot. antal bilagor

MITT SYFTE OCH MÅL MED STUDIERNA/PRAKTIKEN

REFERENSER JAG VILL ÅBEROPA

Efter avslutade studier eller kursdel ska bidragstagaren avlämna en kortfattad rapport samt intyg från utbildningsinstitutet kring
närvaro till stiftelsens styrelse. Rapporten ska vara stiftelsen tillhanda senast fyra veckor efter avslutade studier och mejlas till
info@johnlenning.se. Lämnas inte skriftlig rapport kan återbetalning komma att krävas in av hela eller delar av utbetalt bidrag.
Jag godkänner att hela eller delar av det bild- och textmaterial som ingår i rapporten får publiceras på stipendiefondens
webb och/eller sociala medier. Om ett godkännandet önskas återkallas, kontakta stiftelsen via info@johnlennings.se.

Jag försäkrar på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är riktiga:
Underskrift

Datum

Blanketten måste vara korrekt ifylld för att ansökan ska kunna tas upp till behandling. Ansökan ska lämnas minst två veckor innan
kommande styrelsemöte som anslås på hemsidan.
Anteckningar Stipendiestiftelsen

Sammanträde

