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Generelt

Tittel på prosjektet
Lokale kurs som inkluderingsarena

Søkerorganisasjon

Navn STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON
Adresse Vågåvegen 35

2680 VÅGÅ

Organisasjonsnummer 977275490
Telefon

Enhet i søkerorganisasjon
Sentralleddet

Kontaktperson

Navn Kjærsti Gangsø

Epostadresse kjersti@kulturogtradisjon.no
Telefon 95898278

Er organisasjonen registert i Frivillighetsregisteret?
Ja

Gjelder søknaden tiltak for beboere i asylmottak?
Nei

Skal dere søke om støtte til det samme prosjektet/tiltaket fra kommunen?
Nei

Mål og målgrupper

Mål for prosjektet
A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig
befolkning

Søkes det om tiltak for beboere i asylmottak?
Nei
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Gevinster og effekter
Studieforbundet kultur og tradisjon, SKT har i flere år arbeidet for å få flere innvandrere på
kurs i våre mer enn 40 medlemsorganisasjoner. Lokallagenes mål er få de nye medborgere
til å bli med i lagets aktiviteter, både kurs og andre arrangement. SKT har erfart at å bruke
praktiske kurs som arena for språktrening der deltakergruppa består av både nordmenn og
innvandrere, har stor positiv effekt. Alle vil lære samme teknikk/fag, men sammensettingen
av gruppa bidrar til bedre språktrening for de som kan lite norsk fra før. Kurs med definerte
mål er en god inngang for å nå innvandrere, konkret og ofte godt organisert. Kursene bidrar
også til å gi innvandrere et nettverk, og bli kjent med andre i eget lokalsamfunn.
I 2019 fikk vi 300.000 til et prosjekt som vi vil videreutvikle. Målet var 20 kurs og 100
deltakere. Vi gjennomførte 23 kurs og 102 deltakere. Vi vil å videreføre og videreutvikle
arbeidet og søker derfor om nytt tilskudd. Nå er målet 30 kurs med 135 deltakere, og å
spre oss til flere geografiske områder/kommuner. Vi ønsker som i 2019, å gjennomføre
en fagsamling for erfaringsutveksling og kunnskapspåfyll/motivasjon for de involverte
lokallagene og ildsjelene.

Målbare resultater
Resultater Måltall

1 Informasjonsmøter 8

2 Gjennomførte kurs 30

3 Antall deltakere 135

4 Fagsamling 1

Målgrupper
Målgruppe Beskrivelse Måltall

1 Innvandrere generelt Personer med lave norskferdigheter og
lav kunnskap om norsk kultur, og med lite
nettverk blant norsktalende.

135

Prosjekt

Flerårig
1/1

Prosjektbeskrivelse
1) Bakgrunn
Vi ønsker å bidra til at flere innvandrere deltar i våre lokallags ordinære aktiviteter.
Gjennom målrettet innsats for å rekruttere til egnet kursvirksomhet tror vi det vil bli
enklere både for dagens medlemmer, men også for innvandrere å finne seg tilrette. Vi vil
bruke kursvirksomheten til å gi opplæring både i en teknikk/fag, og samtidig ha fokus på
språkopplæring/trening.
2) Overordnet mål er å få flere innvandrere med på kurs arrangert av lokallag i våre
medlemsorganisasjoner. Det virkelig store målet er å få flere innvandrere som medlemmer
i de samme organisasjonene, og gi deltakerne anledning til å få et nettverk der de bor som
styrker dere lokale tilknytning.
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3) Vi fortsetter samme metode som i 2019 med aktiv deltakelse på informasjonsmøter
over hele landet. Informasjonsmøtene benyttes til å identifisere ildsjeler og lokallag med
nødvendig motivasjon, for deretter å holde personlig kontakt om planlegging og tilpassing
av kurs. Lokallag som deltok i prosjektet i 2019 stimuleres til å fortsette aktiviteten sin,
både overfor samme målgruppe og får å nå nye. Som i 2019 vil vi bruke deltakelse på
medlemsorganisasjonenes møtearenaer 8 fylkesårsmøter, organisasjonskurs, fagsamlinger
mm) til å rette fokus mot prosjektet og på ulike måter engasjere lokallagene til innsats.
4) Målgruppen er innvandrere som ikke selv finner veien til våre kurslokaler, og som har lave
ferdigheter i norsk kultur og språk

Aktiviteter
Hovedaktivitet Fra dato Til dato

1 Informasjonsmøter/kurs 01.03.2020 15.11.2020

2 Kursgjennomføring 01.01.2020 31.12.2020

3 Fagsamling 01.09.2020 30.11.2020

Detaljert prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Ingen vedlegg lastet opp

På hvilken måte er prosjektet nasjonalt?
SKT har mer enn 40 medlemsorganisasjoner som arrangerer kurs innenfor egne formål.
Det gjennomføres årlig mer enn 5000 kurs med nær 40.000 deltakere. Som nasjonalt
studieforbund kan vi gjennom alle våre kanaler nå ut til et bredt utvalg lokale lag over hele
landet som inviteres til å delta i prosjektet. Det viktigste som utvikles og som kan deles er
metoden vi bruker: en kombinasjon av opplæring i ønsket teknikk/fag med aktiv samtale og
språkopplæring/trening for en sammensatt gruppe bestående av innvandrere med svake
norskferdigheter og bosatte nordmenn med gode språkferdigheter. I 2019 rapporterte vi kurs
i åtte fylker, litt uavklart med antall fylker etter sammenslåing men målet er å spre seg enda
mer geografisk i 2020 (flere kommuner og/eller flere lokallag).

Organisering

Organisering
SKT er prosjekteier med prosjektleder. Styret i SKT er ansvarlig. De lokale lagene inviteres
til å delta, og oppfordres til å etablere nær kontakt med flyktningtjenesten i kommunen for
derigjennom å få kontakt med mulige kursdeltakere. Hvert lokallag har vanligvis et styre på
5 personer, det er disse som planlegger og organiserer kursene. Betalte tjenester er en eller
flere kurslærer/e samt innkjøp av eventuelt materiell. Flere lag har frivillige som stiller som
samtalepartnere dersom det ikke er mulig å få nok norskspråklige deltakere.

Organisasjonens kvalifikasjoner
SKT har som formål "Det skal være mulig for alle som bor i Norge og bli kjent med og
lære folkelige tradisjoner og kulturuttrykk i skapende og trygge fellesskap". SKT har høy
kompetanse på å arrangere kurs for voksne (over 14 år), og driver sin virksomhet etter
kravene i voksenopplæringsloven. I 2019 samarbeidet vi med lokallag over nesten hele
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landet for å gjennomføre 23 kurs, noe som gir god erfaring i motivasjonsarbeid og kunnskap
om utfordringer og muligheter i planlegging og gjennomføring av kursene. SKT har i tillegg et
stort nettverk av lokallag, ildsjeler, fagpersoner og kurslærere som involveres i arbeidet. At vi
kan kombinere tilskudd fra IMDI med ordinært Voksenopplæringstilskudd gjør det enklere for
lokallagene som dermed forholder seg til en samarbeidspartner på finansiering.

Personer i prosjektet
Navn Arbeidsgiver Rolle i prosjektetStillingsandel

i %
Epost Telefon

1 Torunn Elise Kveen Studieforbundet
kultur og tradisjon

Prosjektleder 10 torunn
@kulturogtradisjon.no

41 809 366

2 Bjørg Shcultz Studieforbundet
kultur og tradisjon

Prosjektmedarbeider 5 bjørg
@kulturogtradisjon.no

95 904 632

3 Kjærsti Gangsø Studieforbundet
kultur og tradisjon

Prosjektsekretær 5 kjersti
@kulturogtradisjon.no

95 898 278

Samarbeidspartnere
Navn på organisasjon Rolle i prosjektet Kommentar

1 Norges Husflidslag styringsgruppemedlem Styremedlem Solveig Torgersen
Grinder og Linda Thiis

2 Noregs Ungdomslag styringsgruppemedlem Styreleder Eli Ulvestad og
varamedlem Kai Roger Vatne

3 Slekt og data styringsgruppemedlem Styremedlem Anne Sciøtz

4 Seniordans Norge styringsgruppemedlem Styremedlem Asbjørn Hjertvik

5 Norsk amatørteaterforbund styringsgruppemedlem Styremedlem Anne Lise Olsen

6 Forbundet KYSTEN styringsgruppemedlem Varamedlem Tore Friis Olsen

Økonomi

Søknadsbeløp i år
450 000

Budsjett
Budsjett Kommentarer

Inntekter 550 000

Tilskudd fra IMDi 450 000

Egenfinansiering 100 000

Støtte fra andre 0

Andre inntekter 0

Utgifter 550 000

Lønn inkl. prosjektledelse/
medarbeider

150 000
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Budsjett Kommentarer

Seminar, konferanse 55 000 Fagsamling for involverte
lokallag

Reisekostnader 60 000 Utgifter til
kursarrangøropplæring/
seminar

Informasjonsmateriell

Kontordrift 15 000 Regnskapsføring/revisjon
mm

Andre utgifter 270 000 30 kurs x 9.000 dekning av
kursutgifter (snitt pr kurs)

Balanse 0

Detaljert budsjett
Detaljbudsjett
Ingen vedlegg lastet opp

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger
Det er flere samarbeidspartnere involvert i prosjektet; SKTs medlemsorganisasjoner gjennom
sine styrerepresentanter, fagpersoner i medlemsorganisasjonenes sekretariat som er støtte
spillere for lokallagene, flyktning tjenesten i kommunene som lokallagene oppfordres til å ha
nær dialog med og noen steder lokalt samarbeid med voksenopplæringa i kommunen.

I forrige søknad lag vi ved filmen om Ull på norsk i Vågå husflidslag som eksemplifiserer
hvordan kursene kan være. den ligger her; https://www.youtube.com/watch?
v=8_6vSQJXkOA&t=242s
Vi legger også ved studieplaner som er brukt på noen av kursene.

Vedlegg
Vedlegg

Opplæringsplan Manus.docx

Opplæringsplan Ullkurs.docx

Opplæringsplan matkurs.docx

Innsending

Med dette bekreftes at søknad er utfylt etter beste evne i henhold til retningslinjer for
ordningen
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http://etilskudd.imdi.no/vedlegg/37399D38-DD4F-465E-83B4-AB6D423CE260
http://etilskudd.imdi.no/vedlegg/FAC7F0F8-4877-4F64-B113-0C17C5BC5EB2
http://etilskudd.imdi.no/vedlegg/31C77172-2FE0-4CB0-90CC-0FFF060CA58C


Ja
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