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Generelt

Søkerorganisasjon

Navn STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON
Adresse Vågåvegen 35

2680 VÅGÅ

Organisasjonsnummer 977275490
Epostadresse

Telefon

Enhet i søkerorganisasjon
Studieforbundet kultur og tradisjon

Kontaktperson

Navn Kjærsti Gangsø

Epostadresse kjersti@kulturogtradisjon.no
Telefon 95898278

Er organisasjonen registert i Frivillighetsregisteret?
Ja

Type organisasjon
Sentralleddet i landsdekkende organisasjon

Mål og målgrupper

Mål for prosjektet
A, B, C: Kombinasjon av to eller tre delmål

1

Gevinster og effekter
Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) og medlemsorganisasjonene arrangerer mer
enn 5.000 kurs med 40.000 deltakere årlig. Disse kursene følger Voksenopplæringsloven
og får kursstøtte. Det er dessverre få innvandrere som deltar på kursene. Dette vil vi
forbedre fordi lokale kurs er en god og trygg integreringsarena. Vi vil stimulere lokallagene
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til ekstra innsats for å få med flere innvandrere på kurs. Dette vil vi gjøre gjennom
motivasjonsarbeid, kunnskapsdeling og å sikre tilgang på økonomiske ressurser til lokale
utgifter. Vi tror kursarenaen bidrar til kunnskap, sosialisering, trygghet, bedre språkforståelse,
kulturforståelse og forståelse for norsk samfunnsoppbygning, og gir anledning til å få et lokalt
nettverk. Vi mener lokalt nettverk er særdeles vesentlig for å bli integrert i et lokalsamfunn.
Vårt mål;
*Flere innvandrere med på lokale kurs arrangert av lokallag i medlemsorganisasjonene i SKT
* Gjennomføre 20 kurs med ulike arrangørlag i 2019

Målbare resultater
Resultater Måltall

1 Flere innvandrere med på lokale kurs 100

2 Arrangere flere kurs 20

3 Tema på kursarrangøropplæring 10

4 Arrangere fagsamling for lokale kursarrangører 1

Målgrupper
Målgruppe Beskrivelse Måltall

1 Innvandrere generelt Bosatte innvandrere på ordinære kurs 25

2 Innvandrere generelt Bosatte innvandrere på spesialtilpassa
kurs

75

Prosjekt

Prosjektnavn
Lokale kurs som integreringsarena

Flerårig
1/1

Prosjektbeskrivelse
FLERE INNVANDRERE PÅ KURS:
SKT skal stimulere lokallaga til å rekruttere flere innvandrere på kurs. Dette kan enten skje
gjennom deltakelse på ordinære kurs, eller spesialtilpassede kurs for målgruppa. Uansett er
målet at deltakerne skal bli kjent med den lokale organisasjonen og møte lagets medlemmer
og ildsjeler for å skape kontakt og nettverk. Prosjektet skal bidra økonomisk støtte til flere lag
slik at de ser seg i stand til å møte innvandrerne på en god måte. Mange lokallag har prøvd,
men med en målgruppe uten betalingsevne gir mange opp fordi økonomien blir for svak. Det
koster med flere kurslærere, lokalleie og materiell Vår erfaring er at lokallagene rekrutterer
deltakere gjennom kontakt med den kommunale flyktningtjenesten eller den kommunale
voksenopplæringen. Disse vil være viktige samarbeidspartnere lokalt. Noen lokale lag er
veldig dyktige og åpner lagsvirksomheten sin på en forbilledlig måte. Folkeakademiet Sørum,
Vågå og Levanger Husflidsforening er gode eksempler som arbeider systematisk med
rekruttering av innvandrere. Internasjonal strikkekafe, kursene "Ull på norsk" og "Mat på
norsk", åpne kvelder i verksted og lav terskel for deltakelse på lagets kurs er gode metoder.
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Men også disse lagene trenger finansiering. Hovedinnholdet er å gjennomføre flere lokale
kurs. Målet er 20 kurs med 100 innvandrere. Hvert kurs er unik i form og innhold, men
snitt kurstimer ligger erfaringsmessig på 20, i et spenn fra 8 - 60 timer. Vi legger ved en
film fra et Kompetanse+ Frivillighet kurs gjennomført i 2017, samt beskrivelser av kurs vi
ønsker å gjennomføre. KompetansePlus ordningen i Kompetanse Norge gir særskilt støtte
til grunnleggende ferdigheter. Der er det også rift om pengene, så i 2018 fikk vi ikke tilskudd
til noen kurs fra deres tilskuddsordning. Kurset "ull på norsk" gjennomføres på mange ulike
nivå, men handler om at innvandrere og norskspråklige går på samme kurs - der teknikken
de skal lære går hånd i hånd med samtaler for muntlig språktrening. Kombinasjon fag/teknikk
og muntlig språk er viktig faktor i prosjektet.
MOTIVASJON:
Vi skal spre utviklet materiell/kursmaler på kursarrangøropplæring. SKT deltar på 15-20
samlinger i fylkeslag/ medlemsorganisasjoner årlig. Her treffer vi lokale kursarrangører som
skal motiveres. På minst 10 av disse vil prosjektet være tema.
KUNNSKAPSDELING:
I tillegg vil vi gjennomføre en dagskonferanse for alle de lokale kursarrangørene/
samarbeidspartnerne for kunnskapsdeling, nettverksbygging og kompetanseheving.

Aktiviteter
Hovedaktivitet Fra dato Til dato

1 Tema på kursarrangøropplæring 01.03.2018 15.12.2018

2 Rekruttere lokale kursarrangører/
lokallag

01.03.2018 31.12.2018

3 Gjennomføre kurs 01.03.2018 31.12.2018

4 Gjennomføre erfaringskonferanse
for deltakende lag

01.10.2018 10.12.2018

Detaljert prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Ingen vedlegg lastet opp

Hvilken nasjonal verdi har prosjektet?
Prosjektet har overføringsverdi til andre studieforbund, til medlemsorganisasjoner som driver
opplæring og til lokallag som tilbyr lokale kurs. Overføringsverdien er bevisstheten om at selv
små lokale lag kan være en viktig bidragsyter i integreringsarbeidet, at man kan gjøre mye for
små tilskudd og ikke minst at bevisstgjøring i hele organisasjonen har betydning for å at de
lokale ildsjelene skal lykkes.
Se filmen utarbeidet av Voksenopplæringsforbundet som eksempel på hvordan dette skal
gjøres: https://www.youtube.com/watch?v=8_6vSQJXkOA

Organisering

Organisering
Prosjektet organiseres med en prosjektleder ansatt i SKT, som rapporterer via daglig leder til
styret.
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Deltakerne i prosjektet blir de lokale lagene vi kan rekruttere. Gjennom
kursarrangøropplæringa vi deltar og vår historiske kunnskap om lokallagenes kursvirksomhet
vil vi raskt komme i kontakt med aktuelle lokallag. Lag som ønsker å prøve vil bli motivert til
å kontakte lokale flyktningtjeneste/voksenopplæring som sin nære samarbeidspartner. Alle
samarbeidspartnerne vil bli invitert til en dagskonferanse for kunnskapsdeling mot slutten av
prosjektperioden.

Organisasjonens kvalifikasjoner
SKT har et nettverk av nær 1000 lokale arrangører fordelt over hele landet, som årlig
arrangerer kurs. Vi deltar på kursarrangøropplæring jamnlig mellom 15 og 20 i året der
vi treffer ca 1200-1500 lokale tillitsvalgte og/eller kurslærere. Dette gir oss anledning til
personlig oppfølging av interesserte lag/tillitsvalgte. Vi har over flere år arbeidet systematisk
for å få flere lokale lag til å bli en integreringsarena. Vi har deltatt på Arendasluka på seminar
sammen med Kompetanse Norge for å presentere vår metode "ull på norsk" og vi har vært
på fagseminar i Oppland Fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune med samme
presentasjon. Vi lykkes noen steder, og har fått opp en liten gruppe stabile kursarrangører
som har kontinuerlige tilbud. Men fordi vi mangler ressursene til å bidra økonomisk i
gjennomføring av lokale kurs fullt, opplever vi at endel gir opp. Vi mener vi har kompetanse
og nettverk og gode muligheter til å lykkes i vårt prosjekt slik at flere innvandrere får mulighet
til å delta i en trygg, skapende og kunnskapsbasert opplæring i regi av et lokallag. Våre lag
har gode kurslærere, gode lokaler og en aktivitet som har plass til flere deltakere.

Personer i prosjektet
Navn Arbeidsgiver Rolle i prosjektet Stillingsandel

i %
Epost Telefon

1 Kjærsti Gangsø Studieforbundet
kultur og tradisjon

Økonomimedarbeider 5 kjersti
@kulturogtradisjon.no

95 898 278

2 Torunn Elise Kveen Studieforbundet
kultur og tradisjon

Prosjektleder 10 torunn
@kulturogtradisjon.no

41 809 366

3 Bjørg Schultz Studieforbundet
kultur og tradisjon

Prosjektmedarbeider 5 bjorg
@kulturogtradisjon.no

95 904 632

Samarbeidspartnere
Navn på organisasjon Rolle i prosjektet Kommentar

1 Se tilleggsopplysninger

Er tiltaket/prosjektet rettet mot beboere i asylmottak?
Nei

Økonomi

Søknadsbeløp i år
300 000

Budsjett
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Budsjett Kommentarer

Inntekter 380 000

Tilskudd fra IMDi 300 000

Egenfinansiering 80 000

Støtte fra andre 0

Andre inntekter 0

Utgifter 380 000

Lønn inkl. prosjektledelse/
medarbeider

100 000

Seminar, konferanse 60 000 Dagskonferanse, reise og
opphold

Reisekostnader 50 000 Utgifter til
kursarrangøropplæring

Informasjonsmateriell 10 000 Trykkeutgifter

Kontordrift 10 000 Diverse

Andre utgifter 150 000 20 kurs x 7.500 til dekning
av utgifter

Balanse 0

Detaljert budsjett
Detaljbudsjett
Ingen vedlegg lastet opp

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger
Vårt prosjekt har mange samarbeidspartnere. Alle de lokale arrangørene vil vi være i
nær dialog med i hele prosjektperioden. Både før kursene starter, i gjennomføring, ved
rapportering og på erfaringskonferansen. Det er ikke ønskelig å rekruttere lagene før
vi vet om vi får tilskudd. Erfaringsmessig fra andre tilskuddsordninger skaper det høye
forventninger som ikke innfris dersom søknaden får avslag. Aktuelle lag vil være Levanger
Husflidsforening, Sunndal Mållag, Vågå Husflidslag, Vinnersholm kystlag og Folkeakadiet
Sørum m flere.

Vedlegg
Vedlegg

Opplæringsplan Manus.docx

Opplæringsplan Ullkurs.docx
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http://etilskudd.imdi.no/vedlegg/834A6747-CC7F-4EB6-A207-A7D6B97BB62E
http://etilskudd.imdi.no/vedlegg/4F71272C-06D2-4C3F-B65F-5913CCA0E7BB


Opplæringsplan matkurs.docx

Innsending

Med dette bekreftes at søknad er utfylt etter beste evne i henhold til retningslinjer for
ordningen

Ja

---
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