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Introduktion 
Går I med overvejelser om at starte en ny aktivitet, gennemgå et udviklingsforløb eller lave et 

samarbejdsprojekt med andre? Har jeres gruppe eller forening brug for tilskud til materialer, kursusudgifter 

eller markedsføring, eller har I et ønske om at renovere klubhuset? Måske går I med drømmen om at starte 

en ny forening, eller måske har I en god ide til et udviklingsprojekt? Så er der gode muligheder for at søge 

tilskud i en af kommunens mange puljer.  

Hvad skal I være opmærksomme på? 

Når I søger en pulje, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad den enkelte pulje dækker. Lever 

ansøgningen ikke op til puljens krav, kan ansøgningen blive afvist. Det er et krav i de fleste af puljerne, at 

foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune. 

Men der er er også puljer for andre aktører. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaerne benyttes og udfyldes 

korrekt, og at ansøgningsfristerne overholdes. Find alle ansøgningsskemaerne på [Indsæt link] 

Hvad er en folkeoplysende forening? 

Er I i tvivl om, hvorvidt foreningen er folkeoplysende eller ej, så prøv at følge tjeklisten. Hvis I kan vinge alle 

punkter af, er foreningen med stor sandsynlighed en folkeoplysende forening.  

Tjekliste:  

1. Foreningen er hjemhørende i Svendborg Kommune og godkendt at folkeoplysningsudvalget 

2. Foreningens formål og vedtægter er skrevet ned 

3. Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, dvs. der ikke diskrimineres på baggrund af etnicitet, 

økonomisk status, religion mv.  

4. Foreningen har en bestyrelse bestående af frivillige og har min. 5 betalende medlemmer 

5. Foreningen er almennyttig, kontinuerlig og ikke kommerciel. Dvs. foreningens aktiviteter har gavn 

og interesse for en bred gruppe af befolkningen og forløber med jævne mellemrum 

6. Foreningen tilbyder folkeoplysende aktiviteter eller undervisning 

 

Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt din forening er folkeoplysende eller ej, så kontakt din formand eller Kultur- 

og Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune på kulturogfritid@svendborg.dk  

Hvad er folkeoplysende aktiviteter? 

 Aktiviteter der er åben for alle 

 Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse 

 Aktiviteter der øger deltagernes almene og faglige indsigt/færdigheder 

 Aktiviteter eller undervisning der styrker den enkelte deltagers lyst til at engagere sig i 

samfundslivet (aktivt medborgerskab) 

Eksempler på folkeoplysende aktiviteter; Idrætsaktiviteter, debatskabende aktiviteter, musikundervisning, 

undervisning på aftenskoler, foredrag,  spejderaktiviteter mm.

mailto:kulturogfritid@svendborg.dk
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Puljeguide: 

Følg puljeguiden og få hjælp til at finde frem til, hvilken pulje der kan passe til dit/jeres behov.  

[figuren opsættes grafisk med sidetal] 

 

Repræsenterer du en folkeoplysende forening ?

Ja 

Hvad søger du penge til?

Uddannelse/kursus

Er du fra en...?

Spejdergruppe

BUS' Kursuspulje

Aftenskole

Aftenskolernes 
Kursuspulje 

Idrætsforening

Forenings-
udvikling, 

SIS' Kursuspulje

Renovering

Renoverings-
puljen

Diverse 
aktiviteter

Foreningspuljen, 
Bevæg dig for 

livet puljen

Udvikling

Udviklingspuljen, 
Foreningsudvikling, 

SIS' talentudviklings-
pulje

Andet

Samarbejdspulen
Opstartspuljen 

Fokuspuljen

Nej 

Er du kulturaktør?

Ja

Se kultur-
puljerne ved at 
vende kataloget

Nej, 
men jeg har 
en god idé 

Udviklingspuljen

Se i øvrigt kultur-
puljerne ved at 
vende kataloget
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Foreningspuljen 
Foreningspuljen er målrettet folkeoplysende foreninger og har til formål at yde støtte til folkeoplysende 

aktiviteter og projekter til både børn, unge og voksne. Der kan søges tilskud til både nye og eksisterende 

tilbud og projekter. Der kan bl.a. søges tilskud til materialer, udstyr, transport, markedsføring mm. 

Tjekliste: 

 Ansøgeren skal være en folkeoplysende forening i Svendborg Kommune 

 Ansøgningen skal beskrive, hvad der søges penge til 

 Ved projektets afslutning indsendes en kort beskrivelse af projektet, som beskriver, hvordan 
pengene er brugt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Godkendte folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune  

Hvad kan der søges til: Folkeoplysende formål 

Målgruppe: Ingen begrænsninger   

Beløbsgrænse: Afhænger af projektet 

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgningsskema: [link] 
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Udviklingspuljen 
Har I en god idé til en ny aktivitet, så er der mulighed for at søge støtte gennem udviklingspuljen. 

Udviklingspuljen understøtter udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter, som har et 

folkeoplysende sigte. Puljen kan søges af både foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner, 

som ønsker at udvikle folkeoplysende aktiviteter eller projekter.  

Tjekliste: 

 Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet/aktiviteten samt formålet 

 Ansøgningen skal beskrive, hvilken målgruppe projektet/aktiviteten er henvendt til 

 Ansøgningen skal beskrive, hvad der søges penge til 

 Der ydes kun støtte til udviklingsarbejde og udvikling af nye idéer 

 Ved projektets afslutning indsendes en kort beskrivelse af projektet, som beskriver, hvordan 
pengene er brugt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner 

Hvad kan der søges til: Folkeoplysende udviklingsarbejde 

Målgruppe: Ingen begrænsninger   

Beløbsgrænse: Afhænger af projektet. 

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgningsskema: [link] 
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Bevæg dig for livet–puljen 
Har din forening en god idé til en aktivitet, event el. lign., der kan tiltrække nye medlemmer og aktivere 

inaktive medborgere, så er der mulighed for at søge støtte i Bevæg dig for livet-puljen.   

I forbindelse med, at Svendborg Kommune er blevet en Bevæg dig for livet Visionskommune, er der 

oprettet en pulje til at understøtte aktiviteter, der kan være med til at nå målsætningerne for visionen. Der 

er udvalgt fem målgrupper, der får særlig opmærksomhed. Ansøgningen til puljen skal på en eller anden 

måde skabe ny aktivitet for en eller flere af målgrupperne.  

De fem målgrupper er:  

 Teenagere og unge voksne  

 Sundhedsidræt  

 Seniorer  

 Børnefamilier  

 Socialt sårbare og udsatte 
 

Tjekliste: 

 Ansøgeren skal være en folkeoplysende forening i Svendborg Kommune 

 Det ansøgte beløb skal anvendes til at skabe aktivitetsmuligheder i form af bevægelse for personer 
i én eller flere af de fem nævnte målgrupper 

 Aktiviteterne skal være målrettet personer, der ikke i forvejen er medlem af en forening og således 
bidrage til, at nye borgere får en vej ind i foreningslivet 

Bemærk at bevægelse i denne sammenhæng defineres bredt. Alt fra gåture, havearbejde, fisketure til idræt 

er defineret som bevægelse. Det vil sige, at al aktivitet der ikke er af stillesiddende karakter defineres som 

bevægelsesaktiviteter.  

 

  

Hvem kan søge: Godkendte folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune 

Hvad kan der søges til: Aktiviteter der er målrettet personer, der ikke i forvejen er medlem af 

en forening. Aktiviteter der kan aktivere inaktive medborgere inden for de nævnte 

målgrupper. 

Målgruppe:  Afhænger af aktiviteten – men skal være inden for én af de nævnte målgrupper. 

Beløbsgrænse: Afhænger af aktiviteten/projektet  

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgningsskema: [Link] 
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Fokuspuljen  
Fokuspuljen er målrettet folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune og har til formål løbende at 

understøtte nye tendenser indenfor fritids- og foreningslivet. Puljen yder støtte til aktiviteter indenfor et 

givent tema, som varierer fra år til år. Det valgte tema er baseret på, hvad der rører sig i kommunen og på 

særlige udviklingspotentialer. Temaerne kan variere fra alt mellem friluftsliv, familieidræt, E-sport mm. 

Temaet for det kommende år fastsættes af Folkeoplysningsudvalget på et udvalgsmøde sidst på året, og 

oplyses herefter på kommunens hjemmeside.  

Tjekliste: 

 Ansøgeren skal være en folkeoplysende forening i Svendborg Kommune 

 Ansøgningen skal beskrive, hvad der søges penge til 

 Der ydes kun tilskud til aktiviteter inden for årets tema/temaer 

 Ved projektets afslutning indsendes en kort beskrivelse af projektet, som beskriver, hvordan det er 
gået, og hvordan pengene er brugt 
 

’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Godkendte folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune 

Hvad kan der søges til: Afhænger af projektet 

Målgruppe: Afhænger af det valgte tema 

Beløbsgrænse: Der kan søges op til 20.000 kr.  

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgningsskema: [link] 
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Samarbejdspuljen   
Samarbejdspuljen yder støtte til aktiviteter i samarbejdsprojekter mellem folkeoplysende foreninger og  

andre aktører i Svendborg Kommune. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i Svendborg 

Kommune, som ønsker at etablere et samarbejde/lave et projekt med andre foreninger, en selvorganiseret 

gruppe eller andre aktører. Bemærk at tilskuddet udelukkende kan anvendes i foreningens/gruppens eget 

regi. 

Tjekliste: 

 Formålet samt samarbejdet/partnerskabet skal beskrives 

 Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om samarbejdspartnere, aktivitetssteder, mål, 
aldersgruppe og budget 

 Den ansvarlige/kontaktpersonen for samarbejdsprojektet skal anføres med navn, adresse, email og 
telefonnummer 

 Ved samarbejdsprojektets afslutning indsendes en kort beskrivelse af, hvordan projektet er gået og 
en oversigt over, hvordan pengene er brugt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Godkendte folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune  

Hvad kan der søges til: Samarbejdsprojekter  

Målgruppe: Ingen begrænsninger 

Beløbsgrænse: Afhænger af projektet 

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgningsskema: [link] 
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Opstartspuljen 
Når I får jeres forening godkendt som en folkeoplysende forening, har I mulighed for at søge tilskud til 

opstart af foreningen.  

Tjekliste: 

 Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget 

 Det ansøgte beløb skal være til udgifter forbundet med opstart/etablering af en ny forening 

 Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges penge til 

 Ved projektets afslutning indsendes en kort beskrivelse af, hvordan pengene er brugt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Nye foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget 

Hvad kan der søges til: Omkostninger forbundet med etableringen af en ny forening, fx 

materialer, udstyr, markedsføring eller lignende. 

Målgruppe: Ingen begrænsninger 

Beløbsgrænse: Op til 10.000 kr. 

Ansøgningsfrist: Senest 1 år efter godkendelsen som folkeoplysende forening. Indkomne 

ansøgninger behandles løbende. 

Ansøgningsskema: [link] 



Puljer på fritidsområdet 

10 
 

Tilbud om foreningsudvikling 
Som en del af den fælles vision ”Bevæg dig for livet” udbyder DIF og DGI foreningsudvikling til 

idrætsforeninger. Udviklingsforløbet sætter fokus på at: 

 Optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle 
 Engagere flere frivillige 
 Uddanne trænere og instruktører 
 Starte nye aktiviteter og mindske frafald 

Med denne pulje dækker Sport og Idræt i Svendborg (SIS) den del af kursusudgiften, der ellers er 

foreningens egenbetaling. Det betyder, at udviklingsforløbet er gratis for alle foreninger, der er medlem af 

SIS. Bemærk, at der ikke kan søges til andre typer af foreningsudvikling end Bevæg dig for livets officielle 

foreningsudviklingsforløb. 

 Hvem kan søge: Idrætsforeninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget 

Hvad kan der søges til: Bevæg dig for livet - foreningsudvikling 

Målgruppe: Bestyrelser og øvrige foreningsledere 

Beløbsgrænse: Puljen dækker den del af kursusudgiften, der ellers er foreningens 

egenbetaling. 

Ansøgningsfrist: Ingen ansøgningsfrist - Indkomne ansøgninger behandles løbende 

Ansøgning: Kontakt Kultur og Fritid på kulturogfritid@svendborg.dk 

Læs mere: 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/31345_hvilke_droemme_har_du_for_din_foren

ing_a4_folder_web.pdf 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/31345_hvilke_droemme_har_du_for_din_forening_a4_folder_web.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/31345_hvilke_droemme_har_du_for_din_forening_a4_folder_web.pdf
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Renoveringspuljen  
Renoveringspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger, der ønsker at renovere eller energioptimere 

eget klubhus eller klublokaler. Bemærk at puljen kun dækker udvendig renovering samt 

indvendig/udvendig energirenovering.  

Puljens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med godkendelse af budgettet for Svendborg Kommune.  

Ansøgninger indsamles og behandles to gange årligt på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj og november. 

Tjekliste: 

 Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget og have sit eget klubhus eller egne 
klublokaler 

 Ansøgningen skal vedlægges et budget 

 Hvis en ansøgning er på over 10.000 kr. skal foreningen indhente og vedlægge to sammenlignelige 
tilbud 

 Foreningen skal yde minimum 20 % i egenbetaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Godkendte folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus/egne lokaler 

Hvad kan der søges til: Udvendig renovering af klubhuse samt indvendig og udvendig 

energirenovering af klubhuse/lokaler.  

Målgruppe: Ingen begrænsninger 

Beløbsgrænse: Afhænger af projektet  

Ansøgningsfrist: 1.marts og 1. oktober. Ansøgningerne behandles for 

Folkeoplysningsudvalgets møder i maj og november. 

Ansøgningsskema: [Link]  
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SIS’ kursuspulje 
Puljen støtter dygtiggørelse af ledere, trænere og instruktører i Sport og Idræt i Svendborgs (SIS) 

medlemsforeninger. Bemærk at der kun kan søges tilskud til dækning af kursusudgifter. 

Følgende retningslinjer skal overholdes for at kunne modtage støtte:  

 Ansøgerens leder-, instruktør- og trænerarbejde skal foregå i en forening under SIS. 

 Ansøgeren skal være ulønnet i foreningsarbejdet samt være fyldt 13 år. 

 Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter. Såfremt de samlede udgifter til tilskud i følge 

ovenstående, overskrider den tildelte budgetrammen for tilskud, foretages en reduktion i 

tilskuddet, tilpasset rammen. 

 Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf (ikke en tilfældig ”lap”) skal 

altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet. 

 Samtlige rubrikker på ansøgningsskemaet skal udfyldes. 

 Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursusregnskabet fordeles 

restbeløbet eller dele af dette forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max beløb 

for udbetaling pr. forening. Sport og Idræt i Svendborg bestyrelsen indstiller beløb til 

ekstrauddeling til generalforsamlings godkendelse. 

 SIS bestyrelse kan hvert år på første møde efter regnskabets afslutning regulere ovennævnte satser 

inder pkt. 3. 

 Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand / afdelingsformand og hovedkasserer. 

Tilskud indsættes på foreningens konto og fordeles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer. 

Kurser udbudt og etableret af èn eller flere foreninger i fællesskab, hjemhørende i Svendborg 

Kommune. 

 Der kan tillige ydes tilskud til foreningskurser – hvis en eller flere foreninger i fællesskab ønsker at 

samle og dygtiggøre instruktørere/trænere/ledere i foreninger med samme idrætsgren/samme 

aktivitetsområder. Det kan være med en kursusinstruktør/ foredragsholder udefra eller fra en af de 

udbydende foreninger. Dette betyder således, at foreninger selv kan etablere kurser, dog med den 

betingelse, at foreningen/foreningerne indbyder de andre foreninger med samme 

idræt/aktivitetsområder i Svendborg Kommune. 

 Formålet med, at en eller flere foreninger i fællesskab, udbyder kurser, er et ønske om relevant 

faglig opkvalificering, videndeling samt leder-/træner- /instruktørudvikling med mulighed for 

etablering af netværker foreningerne imellem. 

 Det er en forudsætning for kursets godkendelse, at dette ledes af en instruktør/underviser med 

stor faglig viden på området, at aflønningen til underviseren holdes på et niveau, der svarer til, 

hvad andre udbydere af tilsvarende/sammenlignelige kurser yder og at der for den arrangerende 

forening/gruppe af foreninger et tale om et non profit kursustilbud. 

 Vil man være sikker på, at kurset opfylder betingelserne for at være tilskudsberettiget, vil det være 

en god ide at indsende kort ansøgning med formål, kort kursusbeskrivelse, timetal, pris, instruktør 

m.m. til Sport og Idræt i Svendborg. Forhåndsansøgning er dog ikke et krav. 
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Opfylder kurset betingelserne, betyder dette, at foreningerne kan søge tilskud til betaling af 

deltagergebyr i forhold til de gældende regler herfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Klubber/foreninger der er medlem af SIS 

Hvad kan der søges til: Uddannelse af ledere, instruktører og trænere  

Målgruppe: Ledere, trænere og instruktører der er fyldt 13 år 

Beløbsgrænse: 750 kr. pr. døgn – dog max 2500 kr. pr. kursus og max 15.000 kr. pr. forening 

pr. år 

Ansøgningsfrist: Senest 31.12 i det år kurset er afholdt  

Ansøgningsskema: http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/kursustilskud/ 

Læs mere: http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/retningslinier-kursustilskud/ 

 

http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/kursustilskud/
http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/retningslinier-kursustilskud/
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SIS’ talentudviklingspulje 
Puljen er skabt som et økonomisk tilbud til klubbernes mest talentfulde unge aktive, hvor Sport og Idræt i 

Svendborg (SIS) i samspil med de aktive og træner/klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så 

man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale. Der kan søges både som 

enkeltperson og som hold.  

Talenter som modtager støtte skal kontinuerligt vise, at deres udvikling peger hen mod deltagelse i 

nationale eller internationale mesterskaber.  

For at komme i betragtning til puljen skal følgende krav være opfyldt:  

 Ansøgningen skal fremsendes af klubben/foreningen. 

 Som enkeltperson: Ansøgningen skal beskrive ansøgerens aktuelle idrætslige formåen og status og 

indeholde omtale af den forestående aktivitet og hvilken mulighed, der ved deltagelse er for at 

opnå forbedrede resultater. 

 Som hold: Ansøgningen skal beskrive holdets aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde 

omtale af den forestående aktivitet og hvilken mulighed det giver holdets udøver at udvikle deres 

videre udviklingspotentielle. 

 Budget skal vedlægges ansøgningen, herunder opdelt i deltagelse, transport, ophold, forplejning og 

evt. andre udgifter. 

 Benyt ansøgningsformular som findes på Sport og Idræt i Svendborg hjemmeside. 

 Efter Sport og Idræt i Svendborg behandling af ansøgningen fremsendes svar/tilsagn til klubben og 

endelig udbetaling sker efter fremsendelse af dokumentation for deltagelse og afholdelse af 

udgifter til Sport og Idræt i Svendborg´s kasserer. 

 Der kan ske reduktion i tilsagte støtte hvis grundlaget for støtte er ændret. 

 Støtten udbetales til/overføres til klubben/foreningen. 

 Kun i ganske særlige tilfælde kan ansøgningen imødekommes, hvis den fremsendes efter deltagelse 

eller projektets afslutning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søge: Klubber/foreninger der er medlem af SIS, som ønsker at søge støtte til 

klubbens mest talentfulde unge aktive. 

Hvad kan der søges til: Udvikling af talenter under 25 år.   

Målgruppe: Talentfulde, unge aktive under 25 år.  

Beløbsgrænse: -  

Ansøgningsfrist: Inden deltagelse eller projektet starter  

Ansøgningsskema: http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/talentpuljen-ansoegningskema/ 

Læs mere: http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/talentpuljen-retningslinjer/ 

 

http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/talentpuljen-ansoegningskema/
http://www.sis-svendborg.dk/skemaer/talentpuljen-retningslinjer/
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BUS’ Kursuspulje  
Hvert år stiller Folkeoplysningsudvalget et beløb til rådighed til fordeling mellem Børn & Unge Samrådets 

(BUS) medlemsforeninger. Puljen yder støtte til afholdelse af udgifter til uddannelse og videreuddannelse 

af medlemmer og ledere. 

For at modtage støtte fra puljen skal følgende krav være opfyldt:  

 Kurset skal være udbudt af en af medlemsorganisationernes hoved- eller regionale organisationer. 

Er kurset ikke udbudt af en af medlemsorganisationerne, skal det forhåndsgodkendes på et 

samrådsmøde, for at man kan ansøge om tilskud 

 Kursusbeskrivelse, pris m.v. fremsendes til sekretæren, så det kan medtages som punkt på 

dagsordenen 

 Landsmøder, korpsrådsmøder, delegeretmøder m.v. kan der ikke søges om tilskud til 

 Ansøgningsskemaer er på hjemmesiden og fremsendes til samrådets kasserer inden den 1. 

december. 

 På ansøgningsskemaet anføres desuden transportudgifter, såfremt gruppen har betalt disse. 

 Kursustilskuddet fordeles forholdsmæssigt efter den 1. december.  

 Først dækkes kursusudgifter, derefter meddelte transportudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan søge: Foreninger/grupper der er medlem af BUS 

Hvad kan der søges til: Uddannelse og videreuddannelse af medlemmer og ledere 

Målgruppe: Medlemmer, ledere og instruktører 

Beløbsgrænse: Max. 3000 kr. pr. person pr. kursus pr. år.  

Ansøgningsfrist: Inden den 1. december 

Ansøgningsskema: [Link] 

Læs mere: http://www.bus-svendborg.dk/kursustilskud/ 

 

http://www.bus-svendborg.dk/kursustilskud/
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Aftenskolernes kursuspulje 
Puljen administreres af Samrådet for Folkeoplysning. Puljen yder støtte til uddannelse- og efteruddannelse 

af lærere og ledere i aftenskolerne, der er medlem af Samrådet for Folkeoplysning.  

Følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning til puljen:  

 Ansøgerens kursustema skal kvalificere læreren eller lederen i relation til vedkommendes arbejde i 
aftenskolen. 

 Aftenskolen skal være medlem af Samrådet for folkeoplysning.   

 Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter skal altid vedlægges ansøgningen.  

 Transportudgifter skal dokumenteres med bilag. 

 Ansøgningen skal underskrives af aftenskolens formand og indsendes med bilag til Samrådets 
kasserer.  

Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km. tilskud til statens laveste sats. 

Ansøgninger behandles en gang i kvartalet og afregning sker måneden efter. Tilskud indsættes på 

aftenskolen konto og fordeles internt i aftenskolen.  

Såfremt der ved regnskabsårets afslutning henstår et restbeløb fordeles dette forholdsmæssigt til de 

ansøgninger der har overskredet max beløb for udbetaling pr. forening.  

 

 Hvem kan søge: Aftenskoler, der er medlem af Samrådet for folkeoplysning 

Hvad kan der søges til: Uddannelse- og efteruddannelse af lærere og ledere   

Målgruppe: Lærere og ledere i aftenskolerne  

Beløbsgrænse: Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 800 kr. pr. døgn – dog max. 4000 kr. pr. 

kursus. Maximalt 10.000 kr. pr. aftenskole pr. år.  

Ansøgningsfrist: Løbende – Ansøgningerne behandles en gang i kvartalet 

Ansøgningsskema: [Link] 

Læs mere: [Link]  
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