UTDELNING UR DONATIONSFONDER
Nu kan grundskolor och elever i grundskolan söka medel från Barn- och utbildningsnämndens
donationsfonder.
På grund av det låga ränteläget har ingen utdelning varit möjlig på flera år. Det har därför beslutats
att kapitalet ska delas ut och fonderna avslutas. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att
utdelningen ska riktas mot studieresor men även andra ändamål kan förekomma. Se beskrivning av
fonderna nedan. Vi vill ha in era ansökningar senast den 24 mars på bifogad ansökningsblankett.
Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 10 april.
SAMFOND FÖR GRUNDSKOLAN har ett kapital på 399 000 kr. Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till
elever inom grundskolan (i hela nuvarande Gislaveds kommun exkl. fd. S Mo kommun) som visat
goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärd flit, eller som belöning till elever
som arbetat med teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt idrott, fortsatt utbildning,
hjälp åt elever för studier eller studieresa, hjälp åt elever med studiebesök, skolresa,
fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrott eller annat för elevernas gemensamma ändamål eller
förvärv av material.
Förslag till användning: Inga individuella bidrag genom sökförfarande ges. Skolorna ansöker om
bidrag för studieresor för klasser/grupper kopplat till respektive årskurs kursplan. Samfond för
grundskolan föreslås på detta sätt fördelas så att den kan vara förbrukad senast 2022.
ALMA DANIELSSONS MINNESFOND har ett kapital på 12 885 kr. Stiftelsens ändamål är att bidra till
skolresor för barn tillhörande Burseryds skolområde.
Förslag till användning: Bidrag till skolresor för Bureskolan i enlighet med testamentet under läsåret
2016/2017. Fonden beräknas vara förbrukad under 2017.
ORRES DONATION har ett kapital på 40 102 kr. Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till skollärare och
skolledare i Gislaveds kommun för studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt
författarskap.
Förslag till användning: Bidrag till lärare och skolledare för utveckling och för uppföljning av den
pedagogiska verksamheten i samband med den pågående organisationsförändringen i Gislaved och
Smålandsstenar. Fonden beräknas vara förbrukad under 2019.
EBERSTÅLSKA DONATIONSFONDEN har ett kapital på 12 273 kr. Ändamålet är att premiera den eller
de i avgångsklassen från Norra Hestra skola som enligt kollegiet nått det bästa resultatet eller på ett
mera framträdande sätt gjort sig välförtjänt av premie i ämnena svenska, matematik, engelska och
slöjd.
Förslag till användning: Premier utdelas efter förslag av skolledningen på Isabergskolan. Fonden
beräknas vara förbrukad 2019.
SAMFOND FÖR SKOLÄNDAMÅL I HESTRA har ett kapital på 48 130 kr. Fondens ändamål är att ge
bidrag till elever inom grundskolan i Hestra skolområde som visat goda kunskaper i särskilt ämne,
god kamratskap eller berömvärd flit eller som belöning till elever som arbetat med teater, musik eller
annan kulturell verksamhet eller åt idrott, eller stipendier för fortsatt utbildning, hjälp åt elever för

studier eller studieresa, hjälp åt elever med studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell
verksamhet, idrott eller annat för elevernas gemensamma ändamål eller förvärv av material.
Förslag till användning: Inga individuella bidrag genom sökförfarande ges. Skolan ansöker om bidrag
för studieresor för klasser/grupper kopplat till respektive årskurs kursplan. Fonden föreslås på detta
sätt fördelas så att den kan vara förbrukad senast 2019.
STIFTELSEN LORÉNSKA DONATIONSFONDEN har ett kapital på 65 366 kr. Avkastningen från fonden
var ursprungligen avsedd för Öreryds skola samt för inackordering av elever vid denna skola. I
samband med att Kammarkollegiet 1975 prövade före detta Södra Mo kommuns ansökan om
permutation anges att fonden får användas ”till förmån för skoleleverna från Öreryds församling
inom Gislaveds kommun för samma ändamål som anges beträffande samfonden under 1 ovan” (se
ovan).
Förslag till användning: Medlen används för elever från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde,
såväl för ansökan om bidrag från enskilda elever som för gruppverksamhet för elevgruppen inom
stiftelsens syfte. Fonden föreslås vara förbrukad senast 2019.

