Förhandsgranskning av formulär

Lägerskolstipendier
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 15.10.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 09:09 01.10.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/2 Lägerskolan
Lägerskolans/studieresans målsättning (Obligatorisk)

Ansökan gäller (Obligatorisk)
Grundskola
Skola på andra stadiet
Töm svaret

Sökande skola och klass/grupp (Obligatorisk)

Antal elever som deltar samt tidpunkt
(Obligatorisk)

Ange hur många personer (elever) som ska delta i resan samt vilken typ av resa det är tal om
(grundskola, skola på andra stadiet - inrikesresa eller skola på andra stadiet -utrikesresa).
Blanketten räknar därefter automatiskt ut det belopp som ni kan söka.
Antal elever
1 ▼
Resedatum
1

Slutdatum
Antal dagar: 0
Välj typ av resa:
Välj ▼
Ansökt belopp:

Plats (Obligatorisk)
Ange ort och eventuellt ställe
Frågans hjälptext:
T.ex.
Virkvik lägerområde i Borgå.
Lägerskola i Västerås, Sverige med Viksängsskolan som värdar på plats.

Lägerskolans program
(Obligatorisk)

Tema, program, hur har eleverna deltagit i planering etc. Ni kan också ladda upp mera
information i ett dokument (följande fråga).

Målsättningsdokument
Här kan du ladda upp mera information om resan.
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10 MB.
Max antal filer är 5 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Övrigt
Antal tecken: 0 av max 2000

Här kan du lämna eventuella andra uppgifter om lägerskolan.
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Steg 2/2 Finansiering
Intäkter (Obligatorisk)
Ange samtliga intäkter för lägerskolan. T.ex. elev/föräldraaktivitet, kommunala bidrag, stipendier,
osv.
Du kan också ladda upp närmare information om intäkter nedan.

Kostnader (Obligatorisk)
Ange de totala kostnaderna samt kostnad per elev.
Du kan också ladda upp närmare information om kostnader nedan.

De totala kostnaderna för lägerskolan
(Obligatorisk)

Avrunda till närmaste euro, inga cent kan anges.

Kostnad per elev
(Obligatorisk)

Avrunda till närmaste euro, inga cent kan anges.

Intäkts- och kostnadsdokument
Här kan du ladda upp detaljerad översikt över intäkterna och kostnaderna.
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx och max storlek: 10 MB. Max antal
filer är 5 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.
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