
Ansøgningsfrister   

Puljen kan søges løbende.  

Ansøgning skal være modtaget minimum 6 uger før projektet igangsættes. 

 

Svar på ansøgningen? 

I kan forvente svar umiddelbart efter administrationens behandling af  

ansøgningen - typisk inden for tre-fire uger. 

 

Ansøgningen sendes til: (foreningsportalen) 

 

Faxe Kommune, 

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, 

Frederiksgade 9, 

4690 Haslev 

eller på mail til: 

kulturogfritid@faxekommune.dk   

 

Ikrafttræden 

Disse retningslinjer for puljen gælder fra 1. maj 2017.  

   

Flere oplysninger 

  Har I spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger,  

  så er I meget velkomne til at kontakte: 

  Konsulent Marianne Bøyesen, Center for Børn & Undervisning  

  på 5620 3957 eller mail: mariannb@faxekommune.dk    

  eller 

  Kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen,  

  Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice  

  på 5620 3736 eller mail: tijab@faxekommune.dk  

 
 

Pulje til støtte af  

samarbejdsprojekter  

mellem folkeskole og forening  



Samarbejdsprojekter mellem folkeskole og foreninger 

Faxe Kommune ønsker at støtte gode ideer gennem samarbejdsprojekter og 

afprøvning af nye ideer mellem folkeskolerne og de folkeoplysende forenin-

ger mv. i kommunen.  

 

Puljen er rettet mod folkeskolens 0-10. klasse, SFO, Ungdomsskolen,  

folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og aftenskolerne i  

Faxe Kommune. 

 

Puljen kan søges af folkeskoler, foreninger, aftenskoler og Ungdomsskolen i  

samarbejde. Fælles samarbejdsprojekter eller aftale om undervisningsforløb 

tilrettelagt af en forening skal indgås mellem folkeskole og forening – ikke 

mellem folkeskole og enkeltpersoner. 

 

Hvad støtter puljen? 

Puljen er opdelt i to kategorier: Tilskud til fælles samarbejdsprojekter og støtte 

til undervisningsforløb tilrettelagt af en forening. 

 Samarbejdsprojekter i længere forløb vil blive foretrukket 

 Forsøgsprojekter mellem en forening, folkeskolen og/eller SFO   

eksempelvis i lange frikvarterer eller i SFO-tiden vil blive foretrukket 

 Tilskuddet gives til samarbejdet mellem folkeskole og forening - højst 

500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter). I kan også søge om 

tilskud til planlægning af forløbet og materialer samt til transport.  

Refusion af kørsel afregnes med statens lave takst 

 

Hvad støtter puljen ikke? 

 Endags- eller eventprægede aktiviteter får ikke tilskud 

 Aktiviteter og/eller forløb, der er afholdt, får ikke tilskud 

 

Generelt om forløbene: 

Undervisningsforløb skal tilrettelægges i samarbejde mellem skole  

og forening. Foreningsinstruktør og lærer skal sammen stå for undervisningen, 

og det er en forudsætning, at skoleleder og foreningsansvarlig (formand/

næstformand) har godkendt projektet/aftalen. 

Fælles samarbejdsprojekter 

Fælles samarbejdsprojekter kan være projekter, som giver børnene en  

mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.  

Projekterne kan også være med til at fremme elevernes trivsel og læring. 

Det kan være: 

 Samarbejdsprojekter der retter sig både mod folkeskolen og forenin-

gerne 

 Samarbejdsprojekter mellem aftenskolerne, foreningerne, Ungdoms-

skolen og folkeskolen 

 Partnerskabsprojekter 

 Projekter der understøtter medlemstilgangen til foreningerne og  

motiverer/giver børn og unge lyst til at fortsætte foreningsaktiviteten  

i fritiden 

 

Undervisningsforløb tilrettelagt af en forening 

Undervisningsforløb tilrettelagt af en forening kan være tilbud der retter sig 

mod en klasse, hvor der er fokus på foreningens aktivitet. Undervisningen 

kan for eksempel afvikles i foreningens lokaler. 

 

Når tilskuddet er bevilget  

Man skal ikke aflægge regnskab. Men bilag og dokumentation skal  

gemmes i fem år, så de kan fremlægges, hvis tilskuddet udtages til  

stikprøve eller revisionen ønsker det.  

I skal lave en kort evaluering af forløbet, der kan bruges til fremtidig  

revidering og eller justering af retningslinjerne. 

Tilskuddet udbetales til enten foreningens eller skolens CVR-nr. Udbetaling 

sker inden for fem arbejdsdage efter bevillingsbrevet er sendt.  

CVR-nr. og/eller kontonummer oplyses i ansøgningen. 

Puljen er lavet i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. 


