
   
   
   
 

Bengt Julins Stiftelse info@bj-stiftelse.se 
Havsstigen 6 www.bj-stiftelse.se 
133 36 Saltsjöbaden +46-70 590 42 82 
 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Stipendier till Nyckelviksskolans studerande 
för konstnärliga högskolestudier. 

 
Styrelsen för Bengt Julins Stiftelse har tillsammans med 
lärarrepresentanter och skolledning från Nyckelviksskolan kommit fram 
till följande: 
 
 
 

1. BJ's stiftelse har som uttalad vilja att stödja studerande på deras väg ut i livet 
efter avslutad utbildning vid Nyckelviksskolan. 
För att göra detta med de, trots allt, begränsade medel som kan ställas till 
förfogande, är Nyckelviksskolan och BJ's Stiftelse överens om vikten att 
prioritera stipendierna och det görs genom att rikta stipendierna mot 
studerande som väljer att vidareutbilda sig på högskolenivå i Sverige eller 
utomlands. 

 
2. Stipendiet skall heta Bengt Julins stipendie till Nyckelviksskolans 

studerande, för konstnärliga högskolestudier. 
 

3. För att genomföra detta har BJ's stiftelse beslutat att tilldela Nyckelviksskolan 
100 000 kronor årligen från och med läsåret 2015-2016. 

 
4. För att stipendierna skall vara av en storlek som är av betydelse för 

stipendiaten skall 4 stipendier på 25 000 kronor vardera delas ut. 
 

5. Stiftelsen ser att detta är ett långsiktigt åtagande och att stipendierna skall 
delas ut årligen. För ordningens skull och för att ta hänsyn till ekonomiska 
realiteter kommer Stiftelsen att årligen fatta beslut om stipendierna. 

 
6. Stipendierna får sökas av studerande på Nyckelviksskolan som fullföljt sin 

utbildning och söker vidare till högskola med avsikt att starta sin utbildning 
direkt efter avslutade studier vid Nyckelviksskolan. 

 
 

7. Hur ansökan praktiskt skall hanteras anges i speciellt dokument. 
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8. Nomineringen av stipendiater skall ske i början av nästkommande läsår av en 

jury bestående av tre representanter för Nyckelviksskolan och tre 
representanter från Stiftelsen. För att komma ifråga för stipendie skall den 
studerande vara antagen och påbörjat sina studier vid den sökta utbildningen.  
 

9. Tillkännangivande av stipendiemottagare skall ske i så nära anslutning till 
juryns beslut som möjligt. 

 
10. Utdelningen av stipendierna skall äga rum på Nyckelviksskolan samma höst. 

 
11. Det skall framgå på skolans hemsida och i skolans informationsmaterial att 

Stiftelsen delar ut stipendierna för att stötta de studerande i sin fortsatta 
utbildning och för att därigenom, indirekt, stötta Nyckelviksskolan. 
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