STIFTELSEN M AGDEBURG
A N S Ö K A N O M S T I P E N D I U M 2020
När vi bedömer om du ska få ett stipendium tittar vi på tre olika saker: dina betyg, hur pengarna i
stipendiet kan underlätta dina studier i framtiden och hur stor den totala inkomsten är för ditt hushåll.

Gör så här:
1

Fyll i ALLA uppgifter på den här blanketten och spara den.

2
3

Hämta ett personbevis från skatteverket och ditt senaste skolbetyg.
E-posta den här blanketten, ditt betyg och personbevis, senast 24 juni 2020
till magdeburgstipendium@gmail.com eller via post, se baksidan.

DINA UPPGIFTER
Förnamn

Har du fyllt 18 år?

Efternamn

C/o

Personnummer

Adress

Mobiltelefon

Postnummer

Ja

Nej

Ort

E-post
Nuvarande utbildning vårterminen 2020

Årskurs

U P P G I F T E R O M D I T T H USH Å L L
Vi behöver veta vilka vuxna som du bor tillsammans med
och hur många barn som bor i ditt hushåll, utöver dig. Om
du bor med två vårdnadshavare eller föräldrar så fyller du
i dem som vuxen 1 och vuxen 2. Om du endast bor hos en

vårdnadshavare eller förälder så fyller du i den personen som
vuxen 1. Om du har flyttat hemifrån och har en sambo, make
eller maka som är vuxen så fyller du i den personen som
vuxen 1. Uppgifterna behövs inte om du har en god man.

Vuxen 1

Vuxen 2

Förnamn

Förnamn

Efternamn

Efternamn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Bor det några barn (under 18 år)
i ditt hushåll (förutom dig själv)?

!

Ja

Nej

Tänk på att du måste fylla i alla uppgifter
för att vi ska kunna bedöma din ansökan.

Om du svarar Ja på frågan bredvid,
hur många barn (förutom dig själv)?

Fortsätt på nästa sida!
Sida 1 av 2

U P P G I F T E R O M D I N A KO M M A N D E ST U D I E R
Berätta om studierna du planerar för höstterminen 2020.
Vilken kurs eller vilket program?

Vilken årskurs?

Vilken skola?
Beskriv hur ett stipendium från oss skulle hjälpa dig i dina studier.

Hur har du fått information om Magdeburgstipendiet?
Skolan

UNT

Uppsalatidningen

Hämta ditt personbevis hos www.skatteverket.se
Välj Folkbokföring och sedan Personbevis. Logga
in och välj personbeviset ”Fondansökan/Stipendium”.
Skanna QR-koden för
komma till rätt sida direkt:
Om du inte har ditt skolbetyg i ett digitalt format
kan du ta en bild av varje sida och bifoga bilden/
bilderna. Tänk på att hela pappret ska vara med i
bilden och att texten ska gå att läsa.

Annat sätt

Kom ihåg att bifoga den här blanketten, ditt
senaste skolbetyg från vårterminen 2020 och
ditt personbevis i ett mejl till
magdeburgstipendium@gmail.com skriv gärna
”Ansökan” och ditt namn som ämnesrad.
Du kan också skriva ut blanketten och personbeviset och posta dem tillsammans med en kopia
av ditt skolbetyg till:
Stipendienämnden Stiftelsen Magdeburg ATT:
Ulf Gustin
Reykjaviksgatan 3
752 63 Uppsala

Genom att skicka in din ansökan försäkrar du att samtliga personer vars personuppgifter du lämnar samtycker till
Sida 2 av 2
att deras personuppgifter behandlas enligt villkoren på: www.stiftelsenmagdeburg.se/doc/GDPR.pdf

