Om Arne Harritsø
Lektor Arne Harritsø var født i Nordjylland og blev cand. mag fra Københavns
Universitet i fagene matematik, fysik, kemi og astronomi. Arne og Ella Harritsø
kom til Esbjerg i 1945, hvor Arne Harritsø blev ansat på Esbjerg Statsskole og
fru Harritsø ved Esbjerg Skolevæsen.
Arne Harritsø’s 43-årige ansættelse ved Esbjerg Statsskole gjorde ham kendt
blandt mange esbjergensere som en venlig og samvittighedsfuld personlighed, med en egen nordjysk lune. Arne Harritsø holdt meget af musik og var
en habil violinist, en egenskab Statsskolens orkester gentagne gange havde
glæde af.

Lektor Arne Harritsø’s Fond Legater
Lektor Arne Harritsø, der var knyttet til Esbjerg Statsskole fra 1945 til 1988, testamenterede sin formue til Esbjerg Statsskole
gennem fonden ”Lektor Arne Harritsø’s fond”.
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til dygtige, flittige, energiske elever på Esbjerg Statsskole/Rybners Gymnasium STX samt studerende
udgået fra samme og uden større indtægt, så legatportionerne kan anvendes til uddannelsesformål. Sådan hedder det i en del af fundatsen.
Rybners Gymnasium STX, der administrerer Lektor Arne Harritsø’s fond, har valgt at uddele legater for et årligt beløb på 200.000 kr.
Beløbet deles i 20 legater á 2.500 kr., der uddeles til skolens egne elever efter indstilling fra Rybners Gymnasium. Derudover uddeles tre større
legatportioner á 50.000 kr. til studerende udgået fra Esbjerg Statsskole og Rybners Gymnasium STX. Tildeling af disse legatportioner sker via
ansøgning til Rybners Gymnasium STX.
De tre tildelte legatmodtagere må være indstillet på at videregive dele af deres vidensniveau til lærere og elever på Rybners Gymnasium STX
i forbindelse med afholdelse af oplæg, foredrag, deltagelse i workshop eller lignende. Tid og sted aftales parterne imellem.
Lektor Arne Harritsø’s legatportioner uddeles ved Kyndelmisse fredag den 2. februar 2018.
Ansøgning vedlagt økonomisk årsrapport sendes til Rybners Gymnasium STX, Grådybet 73 G, 6700 Esbjerg og skal være skolen
i hænde senest den 8. januar 2018.
Forældre til studerende med studentereksamen fra Esbjerg Statsskole og Rybners Gymnasium STX opfordres til at gøre deres børn bekendt
med Lektor Arne Harritsø’s legatportioner og ansøgningsbetingelser.
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