
Forna Normallyceister rf.

Helsingfors

Stipendieansökan 2021-2022

Kollegiet vid Grundskolan Norsen ansöker om stipendiemedel för följande ändamål:

1) Skolbiblioteket 1000 €

Grundskolan Norsen har ända sedan starten 2015 satsat på läsning. Detta har resulterat i ett
omfattande utvecklingsarbete under flera år vilket vi nu kan skörda frukterna av. Vi vet alla att det
krävs hårt arbete att bygga upp hållbara strukturer och därför ser vi det som ytterst viktigt att vår
extra satsning på biblioteket fortsätter. En viktig del av denna satsning är också Grundskolan Norsens
litteraturfestival som våren 2022 ordnas för tredje gången, en festival där eleverna får möjlighet att
inför publik intervjua författarna.

Förberedelserna inför festivalen startar redan på hösten med våra läsveckor. Under dem läser
eleverna minst en roman av de författare som de får träffa under festivalen. Det betyder att skolans
bibliotek vill erbjuda nyutkommen litteratur av de författare som sedan blir våra gäster under själva
festivalen. Därför vänder vi oss, såsom tidigare, till er och ansöker om ett bidrag på 1000 euro för
läsåret 2022 – 2022 för inköp av skönlitteratur och fakta dito till biblioteket för att vi under våra
läsveckor under oktober och november ska kunna erbjuda eleverna adekvat litteratur.

2) Klubbar och annan elevaktivitet 1500 €

A) Arbetsgruppen för Hållbar utveckling vid Grundskolan Norsen ansöker om stipendiepengar för två
olika projekt. Vi har ett aktivt Miljöråd som består av elever i årskurserna 5-9 som planerar program
och aktiviteter i hållbarhetsanda för skolans elever.

Det har skapats en hemsida – Vattendroppen – som uppmuntrar enskilda elever till att dela med sig
av dina projekt och idéer med hållbar utveckling som tema. De bästa bidragen premieras med
stipendium.

Det planeras också en tävling för hela skolan, där elever tävlar klassvis och bidrar med olika projekt
som handlar om hållbar utveckling. De bästa bidragen vinner en klassutfärd eller picknick.

B) Lärare för tillvalshistoria ansöker om stipendiemedel för historiska klubbens projekt: Norsen har
adopterat ett fornminne från första världskriget i Gamlas som elever skall upprätthålla genom att
röja upp växtligheten runt omkring och i gamla skyttegravar och på så sätt bevara platsen för
eftervärlden. Samtidigt studerar elever landfästningens historia. Stipendiemedel behövs i första
hand för införskaffning av röjningsutrustning som sedan blir kvar i skolan (trädgårdssaxar m.fl.). I
ansökan ingår också servering för historiska klubben och latinklubben.

C) Elevkåren i Norsen-enheten (åk 5-9) ansöker om bidrag som kunde användas för servering vid
speciella tillfällen, t.ex. glögg och pepparkakor för alla elever inför lilla jul eller premiering av bra
prestationer inom elevkåren.



Inbördes uppdelning:

A) Miljögruppen:

150 € för Vattendroppen

500 € för Hållbarhetstävlingen

B) Historiska klubben och latinklubben:

550 € för utrustning och proviant

C) Elevkårsstyrelsen:

300 € för servering och premiering

3) Musiken 1400€

(var av 400 € ombeds överföras från läsåret 2020-2021 som inte har kunnat användas)

Lärarna i musik ansöker stipendiemedel för att eleverna skall få gå på konsert med levande musik i
någon form:

A: Summan kunde användas för att anordna en eller flera konserter i skolan.

Konserten skräddarsys enligt önskemål, t. ex ´en musikalisk tidsresa´ i allmänbildande syfte. Andra
teman: Finlandssvensk musik (körmusik, folkmusik, kanske någon ”kändisgrupp” kunde komma på
besök).

B: Summan kunde användas för liknande ändamål, externa konserter som kostar. För hela eller delar
av skolan beroende på pris.

C: En julkonsert med levande musik, med t. ex liten barockorkester eller stråkkvartett. Kunde även
kompa elevframträdanden.

Efter ett år av isolation och inhiberad konsertverksamhet över hela planeten, tycker i alla fall
musiklärare att det finns extra fog för en dylik satsning i skolan kommande år.

Alla ansökningar sammanlagt 3000 € (samt överförening av 400 € från tidigare år).

Helsingfors den 10 maj 2021

Å kollegiets vägnar

Högaktningsfullt

Tuomas Anttila

lektor i religion



Gemensam ansökan för Grundskolan Norsen och Tölö gymnasium:

Skolornas släktträd

Uppgörandet av Grundskolan Norsens ”släktträd” med företrädarskolornas namn och bilder på
tidigare skolhus samt uppgifter om sammanslagning för visning både i skolhuset och kommunikation
även utanför skolan.

Planering, layout, tryckning och inramning 2000 €

Lärare i historia i de båda skolhusen

genom Tuomas Anttila


