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Årets stipendiater utsedda i
Kunskapsstaden Helsingborgs
grundskolor
En stolt Pablo Silva Castillo blev utvald till en av årets stipendiater
tillsammans med 29 andra elever i Kunskapsstaden Helsingborgs
grundskolor.
Eleverna fick ta emot stipendier i 5 olika kategorier: utmärkt
kunskapsutveckling, utmärkt prestation, utmärkt kamrat, utmärkt innovation
eller entreprenörskap och fri nominering (insatser utanför skolan).´

Under en ceremoni på Rådhuset under måndagskvällen fick eleverna ta emot
sina stipendier och få höra motiveringarna läsas upp av barn- och
utvecklingsnämndens ordförande Christer Rasmusson.
– Det var lite nervöst att ta emot stipendiet, men jag är så glad. När jag fick
hem brevet om att jag blivit utvald så blev jag både chockad och stolt, säger
Elin Andersdotter Nilsson som går i år 6 på Allerums skola.
– Stipendiet betyder mycket för mig. Det påminner mig om att jag är en bra
elev
och att jag ska fortsätta att göra det jag gör.
Det är femte året i rad som stipendierna delas ut till elever som utmärkt sig
positivt och på olika sätt kan fungera som föredömen, både för sig själv och
andra.
Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundvall poängterar vikten av att
uppmärksamma elevers vilja att utvecklas och göra bra ifrån sig:
– Vi vill att alla lyckas. Utifrån denna ingång jobbar skolor varje vecka i
mötet med våra elever. Det är speciellt att vi nu får lyfta upp några av dessa
elever som verkligen gjort sitt bästa för att lyckas. Grattis elever!

För mer information kontakta:
Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör
0729-74 78 08, Ing-Marie.Rundwall@helsingborg.se
Christer Rasmusson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
0732-31 13 11, christer.rasmusson@helsingborg.se

Kunskapsstaden Helsingborg är det gemensamma namnet på Helsingborgs
stads kommunala förskolor och skolor. Det handlar om tusentals medarbetare
som ska hjälpa varje barn att förverkliga sina drömmar. Alla drömmar kan bli
verklighet. Därför tar vi drömmar på allvar.
www.helsingborg.se/kunskapsstaden

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för
människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill
något. Möt oss på helsingborg.se.
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