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HAKUOHJE KURSSISTIPENDIN HAKEMISEEN 

 

Hakuaika on jatkuva 

Kenelle  

Opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendit on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa 

järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville. Apurahat 

ovat yksittäisiä. Stipendi myönnetään kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään 

pohjoismaisia kieliä. Stipendiä ei siis myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille 

englanninkielisille konferensseille osallistumiseen. Stipendi on käytettävä kuluvan kalenterivuoden 

aikana. Hakemukset käsittelee ja kurssistipendit myöntää Pohjoismaisen opettaja- ja 

oppilasvaihdon toimikunta, johon kuuluu Opetushallituksen, CIMOn ja Pohjola-Nordenin edustajia. 

Stipendin maksaa Pohjola-Norden mahdollisuuksien mukaan etukäteen sen jälkeen, kun hakija on 

lähettänyt kurssin järjestäjän ilmoituksen siitä, että hänet on hyväksytty osanottajaksi. 

Kurssistipendin suuruus on 150 € - 500 € 

Haku 

Täytetty hakulomake tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua osoitteeseen 

hakemukset@pohjola-norden.fi. 

Hakemukseen tulee liittää todistuskopio kurssille hyväksymisestä. 

Raportointi 

Kuukauden sisällä matkan jälkeen lähetetään tilitys stipendirahan käytöstä. Tilitykseen liitetään 

kuitit myönnetyn summan edestä. Tilitys ja matkaraportti lähetetään sähköpostitse ja kuitit yms. 

skannataan liitteeksi osoitteeseen hakemukset@pohjola-norden.fi. 

Huom! 

Stipendiä ei voi käyttää viransijaisen palkkaamiseen. 
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INSTRUKTIONER FÖR NORDISKA KURSSTIPENDIER 

 

Ansökningstiden är fortlöpande. 

Vem kan söka 

De nordiska kursstipendierna för lärare och tjänstemän inom skolförvaltningen är avsedda för 

deltagande i nordiska fortbildningskurser i ett annat nordiskt land. Stipendierna är individuella. 

Stipendiet beviljas för kurser, med ett nordiskt tema, eller som sker på ett nordiskt språk. 

Stipendier beviljas alltså inte för t ex internationella konferenser som försiggår på engelska men 

arrangeras i ett nordiskt land. Beviljat stipendium ska användas under kalenderåret. 

Ansökningarna behandlas och kursstipendierna beviljas av Kommittén för nordiskt lärar- och 

elevutbyte, i vilken Utbildningsstyrelsen, CIMO och Pohjola-Norden är representerade. Då det är 

möjligt utbetalas stipendiet av Pohjola-Norden på förhand efter att sökanden skickat 

kursarrangörens bekräftelse på att han/hon blivit antagen till kursen.  

Kursstipendiets storlek ligger mellan 150 € och 500 €. 

Sökning 

Ansökan sänds senast en månad innan kursen börjar till: hakemukset@pohjola-norden.fi. 

Till ansökan bifogas ett intyg om kursdeltagande. 

Rapport 

Inom en månad efter kursen skickas en redovisning av hur stipendiet använts, med kvitton 

motsvarande stipendiets belopp. Redovisningen kan mejlas, med elektroniska biljetter eller 

skannade kvitton och räkningar bifogade till hakemukset@pohjola-norden.fi. 

OBS!  

Stipendiet kan inte användas till att anställa vikarie. 
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