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§9
Stipendier för kursdeltagare och timlärare 2017
HEL 2017-000675 T 12 01 05

Beslut
Direktionen ledigförklarar fyra stipendier (2 à 200 euro och 2 à 300 euro) för kursdeltagare och fyra stipendier (à 250 euro) för timlärare. Ansökningstiden går ut fredagen den 3 mars 2017.
Föredragande
biträdande rektor
Pamela Granskog
Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor
pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring
Omprövning, stadsstyrelsen
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Enligt direktionens beslut 6.2.2014, § 6, ledigförklarar direktionen årligen fyra stipendier som kan sökas av kursdeltagare och fyra som kan
sökas av timlärare. Kursdeltagarstipendierna betalas ur Alina och Emil
Erlunds/Kamratföreningens fond (SFV) och timlärarstipendierna ur Arbis egen budget.
Kursdeltagarstipendierna på 300 euro är avsedda för vidare studier i
Finland eller utomlands. De kan sökas av en person som är bosatt i
Helsingfors, och som under minst två läsår regelbundet har gått på
kurs på Arbis och med framgång deltagit i undervisningen. De mindre
stipendierna på 200 euro är också avsedda som understöd för att delta
i samlingar, seminarier eller kurser, för inköp av kursmaterial eller i något annat bildningssyfte. De här stipendierna kan sökas av en person
som är bosatt i Helsingfors, och som från läsårets början regelbundet
har gått på kurs på Arbis och med framgång deltagit i undervisningen.
Avsikten med timlärarstipendierna är att uppmuntra timlärarna att delta
i fortbildning också utanför Arbis. Arbis ordnar visserligen fortbildning
för sina timlärare men på grund av lärarnas varierande bakgrund och
utbildning hålls fortbildningen på ett allmänt plan. För att fortbilda sig
specifikt inom det egna ämnet måste timlärarna söka sig till kurser på
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annat håll.
Stipendieredovisningen för 2016 föreligger på mötet.
Föredragande
biträdande rektor
Pamela Granskog
Upplysningar
Pamela Granskog, biträdande rektor
pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring
Omprövning, stadsstyrelsen
.

Postadress
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Besöksadress
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 00099
http://www.hel.fi

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
800012-62637
Moms nr
FI02012566

