
   

 

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

  

            

 

      

  

            

 

      

     

      

   

            

   

            

 

   

      

     

      

     

      

  

            

 

Ansökan om stipendium 

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond kan sökas av pojkar som går i skolan i 

Sverige och som har bra studieresultat, gott uppförande och dålig ekonomi. 

Information om stipendiet finns på Skolverkets hemsida 

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond. 

Ansökan skickas som pdf till stipendium@skolverket.se eller till postadressen: 

Ida Sohlbergs studiefond 

Skolverket 

Box 4002 

171 04 Solna 

Sista ansökningsdag är 24 februari 2023. 

Tänk på att om du skickar med vanlig post kan det ta flera dagar innan det 

kommer fram. 

Personuppgifter sökande 

Namn Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

E-postadress 

Pensionsgrundande inkomst enligt senaste slutskattsedel 

Skolans namn Årskurs 

Gymnasieprogram alt. Grundskola Klassbeteckning 

Uppgifter om familjeförhållanden 

Namn vårdnadshavare 1 

Pensionsgrundande inkomst enligt senaste slutskattsedel 

Adress (om annan än sökande) 

Postnummer Ort 
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Namn vårdnadshavare 2 

Pensionsgrundande inkomst enligt senaste slutskattsedel 

Adress (om annan än sökande) 

Postnummer Ort 

Övriga upplysningar om familjeförhållanden 

Exempelvis avliden vårdnadshavare eller släkt med Ida Sohlberg. 

Till ansökan ska följande dokument bifogas: 

☐ Kopia av ditt senaste betyg 

☐ Kopia av individuell studieplan (enbart sökande som går på gymnasiet) 

☐ Slutskattsedel 

☐ Slutskattsedel vårdnadshavare (både 1 och 2 om det finns två vårdnadshavare) 

☐ Personligt brev som beskriver din situation och motiv till ansökan 

☐ Intyg som styrker gott uppförande (skrivet av en vuxen person (ej 

familjemedlem) som känner dig, till exempel rektor, kurator, tränare, mentor 

eller motsvarande.) 

☐ Eventuell annan information som styrker din ekonomiska situation eller 

förklarar varför du inte kan skicka efterfrågad dokumentation. 

Observera att samtliga dokument ska skickas med för att ansökan ska vara 

komplett och behandlas. 
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Underskrift 

Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. 

Uppgifterna kommer endast att användas för att bedöma sökandes ansökan 

och för att administrera utbetalning. 

Sökandes underskrift 

Namnförtydligande Ort och datum 

Vårdnadshavares underskrift (för barn under 13 år) 

Namnförtydligande Ort och datum 

Information kring hur dina personuppgifter behandlas 

Det är av allmänt intresse att stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond kan utbetala 

pengar till berättigade sökande. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Ida 

Sohlbergs studiefond företrädd av Skolverket. Det är Kammarkollegiet som gör 

utbetalningarna till stipendiemottagarna för stiftelsens räkning. Det innebär att de 

behöver få ta del av de personuppgifter som behövs för att fullgöra den uppgiften. 

De är därmed personuppgiftsbiträde och det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal 

med Kammarkollegiet, som säkerställer korrekt hantering av dina 

personuppgifter. 

Inkomna handlingar sparas (som längst 7 år) i enlighet med de bestämmelser 

som styr stiftelsers verksamhet och därefter makuleras dessa. 
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