PÅ GÅNG MED PROJEKT OM DE GLOBALA MÅLEN?
SÖK HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNES STIPENDIER!

Fokus Barnperspektivet
Agenda 2030 syftar till att säkerställa varaktigt skydd för planeten, dess naturresurser och alla människor.
Vid årsskiftet börjar Barnkonventionen att gälla som lag i Sverige och därför väljer föreningen att prioritera projekt om Agenda 2030 med ett barnperspektiv. Föreningen delar i samverkan med Malmö stad,
SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fem stipendier på 5.000 kr vardera.
Vem kan söka?
Alla kan söka, men målgruppen för projektet ska vara barn,
elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium,
universitet eller folkhögskolor i Skåne.
Vad händer om du får ett stipendium?
Motprestationen är att du/ni presenterar er projektidé eller
genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma.
Stämman hålls den 23 april 2020. Vi vill också gärna ha material (kort text+bild) till ett inlägg på Hållbar Utveckling Skånes
facebooksida under projekttiden.
Anvisningar
I år prioriteras projekt kring något eller några av Agenda
2030-målen men som också tydligt lyfter barnperspektivet.
Stipendierna kan bara sökas för avgränsade projekt, inte för
löpande verksamhet.
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Ansökan ska innehålla
På nästa sida ser du vad som ska finnas med i ansökan som
inte ska vara längre än två A4-sidor.
Så här skickar du ansökan!
Mejla din ansökan till helena.thelander@hutskane.se.
OBS!! Det underlättar vår hantering otroligt mycket om
alla ansökningar är döpta på samma sätt så vänligen döp
ansökan så här: (förnamn.efternamn.docx).
Sista ansökningsdag
Senast 22 november vill vi ha din ansökan. Beslut om stipendiet
fattas den 11 december.
Ytterligare upplysningar
Mejla till helena.thelander@hutskane.se om du har frågor!
Tack till Malmö stad, SYSAV, Region Skåne och Sparbanken
Syd som finansierar fyra av årets stipendier!
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Stipendieansökan

Fokus Barnperspektivet
Följande rubriker ska finnas med i din ansökan:
För- och efternamn
Namn på skola/organisation/förening du går på/arbetar för
E-postadress
Telefonnummer
Beskrivning av projektet – vad vill ni göra? I år prioriteras projekt med fokus på Agenda 2030 och barnperspektivet.
Hur kommer pengarna att användas?
Får projektet andra ekonomiska bidrag och i så fall varifrån?
Mejla din ansökan till helena.thelander@hutskane.se. OBS!! Det underlättar vår hantering otroligt mycket om alla dokument
är döpta på samma sätt så vänligen döp ansökan så här: (förnamn.efternamn.docx).
Sista ansökningsdag
Senast 22 november vill vi ha din ansökan. Beslut om stipendiet fattas den 11 december.

2018 delades fem stipendier ut:
Erica Ek på Serviceförvaltningen i Eslövs kommun som vill skapa en gemensam utbildning och workshop som ska ta fram visuella hjälpmedel som bidrar till att
göra matsalen till en plats för lärande kring mat och hållbarhet.
Maria Glawe på Söderslättsgymnasiet, Gitte Svärd på Klagstorps skola och Eva Chelbat på Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun för ett projekt där barn
och unga blir medskapare i undervisningen som “unga kockar” och ”unga reportrar” med hållbar konsumtion och produktion som mål.
Pia Gustafsson och Linda Müller på Genarps skola där elever och personal under läsåret ska tänka ut förändringar de själva kan göra i sin vardag för en mer hållbar
livsstil och spela in varsin egen kortfilm där de visar vad de gjort. Stipendiet ska användas till att sammanställa kortfilmerna till en längre film som kan visas för fler.
Agneta Nord på Barn- och ungdomsförvaltningen i Hässleholms kommun som vill skapa ett naturgym på Lillgårdens förskola i Sösdala. Naturgymmet ska ge
barnen fler möjligheter till rörelse utomhus och pedagogik med hjälp av naturens egna material.
Karolin Johansson som jobbar med skolorna i Skurups kommun och som vill starta en gemensam resursbank med material för utomhuspedagogik som kan
användas av alla kommunens skolor.
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