
Begränsningarna är få, antingen ska du som stipendiat lära
dig mer om hållbar utveckling eller så ska projektet resultera
i att andra lär sig mer om hållbar utveckling. Stipendiet kan
bara sökas för tydligt avgränsade projekt.

Vem kan söka?
Stipendiet vänder sig till elever, studenter i grundskola, gym-
nasium, universitet eller folkhögskolor i Skåne och till lärare
som vill genomföra ett projekt tillsammans med, eller för, sina
elever. Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk,
social samt ekonomisk hållbarhet. 

Detta ska din ansökan innehålla:
En beskrivning av projektet på max en A4-sida inklusive en
beskrivning av vad pengarna kommer användas till. Max 10%
av beloppet får användas till att täcka resekostnader. Glöm
inte dina kontakt uppgifter (namn, telefonnummer, e-post och
din skolas namn). Vi vill också veta om du får andra ekono-
miska bidrag för genomförandet av projektet.

Vad händer om du får stipendiet?
Motprestationen om du får stipendiet är att du kommer och
presenterar din projektplan eller ditt genomförda projekt vid
Hållbar Utveckling Skånes årsstämma året efter att stipendiet

mottagits. Föreningens årsstämma brukar hållas i slutet av
april. Vi vill också ha en kortare skriftlig rapport efter projek-
tets genomförande.

När behöver vi din ansökan?
Senast den 16 november vill vi ha din ansökan. Eventuella
kompletteringar kan komma att begäras in till den 28 no-
vember. Beslut om stipendiet tas den 6 december. Ansökan
mejlas till birthe.muller@hutskane.se.

Ytterligare upplysningar
Skicka ett mejl till birthe.muller@hutskane.se om du har frågor
kring stipendiet!

Hit skickar du ansökan!
Mejla din ansökan till birthe.muller@hutskane.se. Döp doku-
mentet med ditt namn samt S eller L för om du är lärare eller
student (exempel: S_BirtheMuller.docx).
Sammanfatta även din ansökan med två–tre meningar i mejlet!

Lärande för hållbar utveckling
Hållbar Utveckling Skåne utlyser ett stipendium som kan sökas för projekt som främjar lärande 

för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett vitt begrepp som innefattar ekologisk, ekonomisk 

och socialt hållbar utveckling. Stipendiesumman är 5 000 kronor.

2011 gick stipendiet till läraren Malin Dicksson på Campeon Frigymnasium i Helsingborg. Hennes elever fick gemensamt bestämma 
hur pengar skulle användas för att främja deras skolarbete på temat: Hur informerar man olika målgrupper kring hållbar utveckling? 
Eleverna valde att bjuda in en föreläsare till skolan för att få en tydlig gemensam kunskapsgrund för det fortsatta projektarbetet.
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