Kompensasjons-tilskudd til avlyste eller avkortede kurs 1. halvår 2021
Medlemsorganisasjoner og deres menigheter eller lokale organisasjoner og våre
samarbeidspartnerne kan søke K-stud om kompensasjon for løpende kostnader ved kurs og annen
opplæring som er avlyst eller redusert 1. halvår 2021 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i
forbindelse med COVID-19.
Med kurs og annen opplæring menes kurs og seminarer, bibelgrupper og andre smågrupper,
konfirmasjonsundervisning, studieturer, kurs og opplæring på leir, opplæring i kor, band,
lovsangsteam, musikaler, babysang og andre sang- og musikkgrupper.

Kriterier for å søke:
•
•
•

•
•
•

Kurset er avlyst eller stoppet opp og har redusert kurstimetall som følge av råd eller pålegg
fra myndighetene i forbindelse med COVID-19.
Opplæringen skulle etter planen starte opp/gjennomføres i løpet av perioden 1. januar til 30.
juni 2021.
Kurset fulgte/skulle følge en studieplan som var godkjent av Kristelig studieforbund før det
det tidsrommet som opplæringen skulle vært gjennomført, og skulle med dette
gjennomføres i samsvar med voksenopplæringsloven.
Kostnadene inngår ikke i ev. kompensasjon fra myndighetene for avlyste kulturangement.
Påløpte kostnader dokumenters med kopi av kvitteringer eller faktura.
Kompensasjon gis ikke til dekning av tapte kursinntekter, som deltakeravgifter.

Utgifter det kan søkes om dekning for:
•
•

•
•

Utgifter til leie av kurslokale (ikke andel av kostnader ved egne lokaler)
Lønn til instruktør eller lærer i kurset, f.eks. kordirigent, kursholder på et bibelseminar eller
norsklærer, samt andre kursmedarbeidere som ledsagere eller assistenter (ikke andel av lønn
for kirkelige og administrativt fast ansatte som holder kurs eller har andre funksjoner under
opplæringen som del av sin stilling)
Allerede innkjøpt materiell til planlagte og avlyste kurs
Kompensasjon kan ikke overstige det tilskuddet som kurset ville fått ved opprinnelig, planlagt
gjennomføring av opplæringen.

Søknadsrutiner
Søknad sendes på vedlagte skjema til post@k-stud.no
Søknadsfrist: 15. august 2021.
Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsskjema kompensasjonsordning avlyste eller avkortede kurs i
perioden 1. halvår 2021
Arrangør
Menighet/organisasjon:

Kontaktperson:

Medlemsorganisasjon:

Telefon:

Adresse og postnummer:

E-post:

Kontonummer:
Studieaktivitet
Hvilket kurs/gruppe/kor/musikkgruppe/leir
eller annen opplæring som dere søker om
kompensasjon for:

Studieplan
Hvilken studieplan har dere fulgt /skulle dere ha
fulgt? Oppgi navn på studieplanen og ev.
referansenummer:

Avlyste kurs
Fyll inn her om kurset er helt avlyst.
Hvis det var i gang men måtte stopp opp, bruk
rubrikken til høyre!

Kurs med reduksjon
Fyll inn her hvis kurset har en pause eller har
stoppet helt opp, og har redusert kurstimetall:
Opprinnelig kursperiode (fra-til dato):

Planlagt kursperiode (fra-til dato):
Antall kurstimer:

(Legg ved kursprogram eller semesterplan
inklusiv antall kurstimer på samlingene)
Kostnader
Hvilke kostnader det søkes kompensasjon for
(type kostnad og beløp):

Antall planlagte kurstimer:
Antall gjennomførte kurstimer:
(Legg ved kursprogram eller semesterplan
inklusive antall kurstimer på samlingene)
Andre ordninger
Er det søkt om kompensasjon hos andre?
Hvor?

Totalt beløp:
(Legg ved dokumentasjon i form av kopi av
kvitteringer eller faktura)
Forpliktende signatur
Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er
korrekte (navn og dato):

For studieforbundet

Søknaden sendes elektronisk med nevnte to vedlegg til post@k-stud.no
innen den 15. august 2021.

