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Stipendium på 15 000 kr till
en lärare i Växjö kommun
Sparbanken Ekens stipendium för entreprenörskap i skolan tilldelas 2018 en hängiven och engagerad gymnasielärare i
Växjö kommun. Stipendiet på 15 000 kr tilldelas Kristoffer Karlsson på Procivitas Privata Gymnasium. Stipendiet
delades ut under en middag på Residenset i Växjö den 29 augusti.
– I dagens föränderliga värld blir det allt viktigare att ge våra barn och unga en tro på sig själva och sin framtid. Vi behöver
människor som tar idéer till verklighet för att utveckla vår region både nu och i framtiden. Med detta stipendium vill vi rikta
ljuset mot drivande personer inom skolan som uppmuntrar och skapar förutsättningar till drivkraft, entreprenörskap och
ekonomisk förståelse bland våra barn och unga berättar Leif Fransson, VD på Sparbanken Eken.

Motivering årets stipendiat
Årets stipendiat, Kristoffer Karlsson, har lyckats involvera samtliga tre av stipendiets grundpelare: entreprenöriellt lärande,
god samverkan mellan skola och näringsliv samt att uppmuntra och skapa förståelse kring ett ekonomiskt sunt förhållningssätt. Det entreprenöriella lärandet genom sitt innovativa arbetssätt som hela tiden uppmuntrar eleverna till att våga utmana
sig själva. En god samverkan mellan skola och näringsliv bland annat genom ett stort engagemang för skolans Draknäste.
Dessutom lyckas han skapa en god förståelse hos eleverna kring ekonomins betydelse för att ett företag ska vara hållbart.
Han arbetar strukturerat och långsiktigt med att göra ekonomi rolig för eleverna.

Om Sparbanken Eken
Sparbanken Eken är en fristående och lokal sparbank som ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka en stor
del av vinsten till bl.a. utbildning, föreningsliv och kultur. Detta gör vi för att stimulera en god samhällsutveckling och en
tillväxt i vårt verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har vi över 25 000 kunder,
en affärsvolym på 15 miljarder kronor samt drygt 60 medarbetare fördelade på våra kontor i Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd,
Älmeboda och Långasjö.

För mer information gällande stipendiet kontakta
Sofie Örnvinsson, marknadsansvarig
sofie.ornvinsson@sparbankeneken.se
0459-388 01

För övriga frågor:
Leif Fransson, VD Sparbanken Eken
leif.fransson@sparbankeneken.se
070 - 253 18 54
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