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Studieforbundet kultur og tradisjon
Vågå Næringshage, 2680 Vågå
Telefon 61 21 77 50 Faks 61 21 77 01

Arrangør:

Bank/postgiro:

Studieleder:

Telefon dag:

Adresse:

Telefon kveld:

Postnr.:

Sted:
E-post:

Kommunenr.:

Fylke:

Start dato:

Slutt dato:

Planlagte timer med lærer:

Uten lærer:

Undervisning på dagtid:

kveldstid:

helg:

Organisasjon:
Kursnavn/tema:

Lærer:
Kurs uten studieplan blir ikke godkjent!
Husk også å fylle ut budsjett ved
innmelding

Kort beskrivelse av behov for ekstra tilskudd (bruk eventuelt eget ark):

(Blir fylt ut av studieforbundet)

Godkjent:

Kursnummer:

Studieplannummer:

Nivå:

Tilskudd:

 BUDSJETT OG FERDIGMELDING 

Send skjema i utfylt stand når kurset er ferdig.

Husk frammøtelisten på baksiden!

Budsjett skal fylles ut ved innmelding og er grunnlag for vurdering av tilskudd

Budsjett
Brutto lønn

Regnskap

kr

Timer med lærer:
(a 60 min.)

Timer uten lærer:
(a 60 min.)

Start dato:

Slutt dato:

Reise/oppholdsutgifter kr
Husleie/strøm

kr

Studiemateriell

kr

Annonser/kurskatalog

kr

Andre utgifter

kr

SUM

kr

Bilagene som gir grunnlag for ekstra tilskudd skal ligge ved regnskapet

Deltakere med
særlige behov

Kvinner

Menn

Deltakere som har 75% elle mer frammøte:
Kvinner

Menn

Eventuelle kommentarer:

Deltakere med 75% eller mer
oppmøte har fått kursbevis:
Tiltaket er gjennomført i tråd med regelverket:

Dato:

Studieleder / kasserer
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Skal ligge ved ferdigmeldingen

FRAMMØTELISTE

Lister uten navn, adresse og fødselsår blir returnert
Timer hver dato 
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Sted / dato

Studieleder / lærer
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Kurs med tilretteleggingstilskudd
I Studieforbundet kultur og tradisjon sin visjon heter det: Det skal være
mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og
folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.
For å leve opp til denne visjonen er det ønskelig og nødvendig at også
grupper med særlige behov blir tatt med i opplæringen. Utover den
ordinære støtteordningen til vanlige kurs (§19) yter departementet
tilretteleggingstilskudd (§24).
Målgruppen for kurs med tilretteleggingstilskudd er voksne som av ulike
årsaker har hindringer i forhold til å delta i opplæringstilbud. Prioriterte
grupper er:
 Funksjonshemmede
 Innvandrere
 Personer med særlig svak førstegangsutdanning
 Personer med særlige omsorgsforpliktelser

Tilskuddsregler
Ekstra tilskudd blir gitt for å utviske forskjellene mellom personer med
særlige behov og andre kursdeltakere. Tilskuddet
skal dekke
merkostnadene for kursarrangøren. Merkostnader kan være lønn til
assistent, ekstra lærer, tolk, eller kostnader til særskilt
undervisningsmateriell. Det kan òg dekke utgifter som er nødvendig for
at kursdeltaker skal ha mulighet for å komme på kurs. Eksempel på slike
er utgifter til barnepass, utgifter til transport, deltakeravgift med mer.
Når det
blir holdt kurs der samtlige deltakere kvalifiserer til
tilretteleggingstilskudd vil 100% av utgiftene bli dekket av studietilskudd
så sant dette er mulig.
Vanlige reglene for antall deltakere, frammøte etc som i ordinære kurs
gjelder også for kurs med tilretteleggingstilskudd. ”Se veiviser til
voksenopplæringen.”
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Søknadsprosedyre
1.

For kurs som for det meste har ”vanlige” kursdeltakere, men med
enkeltdeltakere med særlige behov følger dere vanlige
innmeldingsprosedyrer. Skjema ”Innmelding av studietiltak med
tilretteleggingstilskudd” benyttes. I tillegg må dere gjøre rede for
hvilke ekstra kostnader kursarrangør har hatt fordi kurset har hatt
deltakere med særlige behov.

2.

For kurs der samtlige deltakere kvalifiserer til tilretteleggingstilskudd
skal det søkes spesielt om støtte. Skjema ”Innmelding av
studietiltak med tilretteleggingstilskudd” benyttes. Søknaden sendes
Studieforbundet kultur og tradisjon. Søknadene behandles
fortløpende og penger tildeles så lenge det er penger igjen. For
øvrig følges samme prosedyrer for innmelding og ferdigmelding
som ved vanlige kurs.

Budsjett: For begge typer kurs skal budsjett fylles ut ved søknad. Fyll
inn så nøyaktig som mulig hvilke ekstra utgifter dere forventer å få i
forbindelse med deltakere med særlige behov.
Studieplan: Sammen med søknaden skal det følge en studieplan.
Ferdige studieplaner for en del emner finner dere på studieforbundet
sine nettsider. Der finner dere også skjema for å lage egen studieplan.
Dere kan også få tilsendt studieplaner eller studieplanskjema ved å
henvende dere til studieforbundet.
Regnskap: Kursrapporten skal ha bilag for de ekstra utgiftene følge
med regnskapet.

Ta kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon dersom dere trenger
hjelp.

Studieforbundet kultur og tradisjon
Vågå Næringshage
2680 Vågå
Telefon: 61 21 77 50
Telefaks: 61 21 77 01
E-post: post@kulturogtradisjon.no
www.kulturogtradisjon.no

kilde til
inspirasjon
og kunnskap,
samhold og glede
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