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§ 9
Utdelningen av donationsfondernas avkastning till de svenska 
grundskolorna och Helsingfors Arbis år 2018

HEL 2018-003629 T 12 01 05

Beslut

Svenska sektionen beslutade att för sin del fördela avkastningen av do-
nationsfonderna enligt följande:

Den grundläggande utbildningen:

Fond 34: 35,00 euro
Till elever i Staffansby lågstadieskola enligt rektorns beslut.

Fond 35: 15,00 euro
Till elever i Sockenbacka lågstadieskola enligt rektorns beslut.

Fond 36: ingen utdelning 2018

Fond 37: 30,00 euro
Till elever i Åshöjdens grundskola enligt rektorns beslut.

Fond 38: ingen utdelning 2018

Fond 39: 40,00 euro
Till elever i Minervaskolan enligt rektorns beslut.

Fond 41: 45,00 euro
Till elever i Åshöjdens grundskola enligt rektorns beslut. 

Fond 45: 40,00 euro
Till elever i Zacharias Topeliusskolan enligt rektorns beslut.

Helsingfors Arbis:

Fond 56: 246,00 euro
För ordnande av föreläsningar i det svenskspråkiga arbetarinstitutet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadens ekonomi- och planeringscentral har i ett brev 28.2.2018 med-
delat att följande medel ur nedannämnda fonder står till förfogande i 
enlighet med fondernas stadgar. 

1) Finska och svenska grundskolornas gemensamma stipendiefond 
(fond 34), finska 35,00, svenska 35,00).

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens finska och svenska avdelning (nuvarande sektion), till vardera 
hälften, att delas ut som stipendier till mindre bemedlade elever i låg-
stadieskolorna. Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i 
Staffansby lågstadieskola.

2) Finska och svenska grundskolornas gemensamma stipendiefond II 
(fond 35), finska 100,00, svenska 15,00.

Av fondens avkastning ges högst hälften till utbildningsnämndens fins-
ka och svenska avdelning (nuvarande sektion), i proportion till antalet 
elever i respektive språkgrupp, att delas ut som stipendier till elever.  

Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i Sockenbacka 
lågstadieskola. 

3) Karl Herman Renlunds stipendiefond (fond 36), finska 35,00, svens-
ka 0,00.

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens finska och svenska avdelning (nuvarande sektion), i proportion till 
antalet elever i respektive språkgrupp, att delas ut som stipendier till 
elever i de högsta årskurserna i grundskolan. Avkastningen är så liten 
att den svenska andelen använts för att jämna ut summorna från de 
andra fonderna.

4) Aurore Demidoffs hemgiftsfond (fond 37), finska 160,00, svenska 
30,00.

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens finska och svenska avdelning (nuvarande sektion), i proportion till 
antalet elever i respektive språkgrupp, att delas ut som stipendier till fli-
tiga och ordentliga flickelever som slutfört grundskolan. 
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Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i Åshöjdens 
grundskola. 

5) Anna Sinebrychoffs donationsfond (fond 38), finska 35,00, svenska 
0,00.

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens finska och svenska avdelning (nuvarande sektion), i proportion till 
antalet elever i respektive språkgrupp, att delas ut som stipendier till 
elever i de högsta årskurserna i grundskolan. Avkastningen är så liten 
att den svenska andelen använts för att jämna ut summorna från de 
andra fonderna.

6) Svenska grundskolornas stipendiefond (fond 39), 40,00 euro.

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens svenska avdelning (nuvarande sektion) att delas ut som stipendi-
er till svenska grundskolelever. 

Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i Minervaskolan.

7) Muraremästaren Alex Ärts fond (fond 41), 45,00 euro. 

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens svenska avdelning (nuvarande sektion) för grundskolelevers som-
marrekreation. 

Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i Åshöjdens 
grundskola. 

8) Signe Björkells fond (fond 45), 40,00 euro.

Av fondens avkastning ges årligen högst hälften till utbildningsnämn-
dens svenska avdelning (nuvarande sektion) att delas ut som stipendi-
er till flitiga elever i Topelius lågstadieskola. 

Föredraganden föreslår att stipendierna ges till elever i Zacharias To-
peliusskolan.

Den fördelning som ska ske i proportion till antalet elever grundar sig 
på fördelningen 10 % till de svenska skolorna och 90 % till de finska. 

Den skolvisa fördelningen av fondmedlen har gjorts vid sektorn för fost-
ran och utbildning, svenska servicehelheten. Skolorna avhämtar stipen-
diekuverten från sektorn.
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Helsingfors Arbis

9) Viola Lewins fond (fond 56), 246,00 euro.

Av den årliga avkastningen ges högst hälften till de finsk- och svensk-
språkiga arbetarinstituten för ordnande av föreläsningar. Fördelningen 
mellan arbetarinstituten är 20% till det svenskspråkiga arbetarinstitutet 
och 80% till det finskspråkiga.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


