Midlertidig stimuleringsordning til kurs for flyktninger i 2022
Kristelig studieforbund innfører en midlertidig stimuleringsordning for opplæringsvirksomhet som
gjennomføres i 2022 for flyktninger i regi av våre medlemsorganisasjoner1 og deres menigheter og
lokallag.
Hensikt
Det er ventet at mange ukrainere vil ankomme Norge som flyktninger i tiden framover. Vi ser et
sterkt engasjement og en vilje i det norske samfunnet til å hjelpe menneskene som kommer fra
krigen i Ukraina. Dette engasjementet kan vi organisere i en felles innsats med meningsfylte
læringsarenaer i regi av frivillige organisasjoner lokalt.
K-stud vil stimulere til gode kurs og annen organisert opplæring for å styrke aktivitets- og
læringstilbudet på mottak e.l. gjennom frivillig innsats. Dette vil bidra til å fremme inkludering og
gjøre oppholdet i Norge litt lettere for den enkelte og for kommunen og sivilsamfunnet som skal ta
imot flyktninger. På litt lengre sikt vil det være behov for tiltak og læringstilbud rettet mot flyktninger
bosatt i kommunene.
Aktuell opplæring, noen ideer
-

-

Norskkurs
Samfunnskunnskap/Bli kjent med Norge
Interkulturelle tema
Praktiske kurs: håndverkskurs, foto/film og media, bake- og matlagingskurs, friluftsliv, sangog musikkopplæring, kurs i babysang - som aktiviserer, gir en meningsfylt hverdag, bidrar til
mestring og livslyst og ikke minst gir trening i norsk og økt språkforståelse
Inkludering i eksiterende, ordinære kurs

Tidsbegrensning
Opplæringen må gjennomføres i løpet av 2022.
Antallsbegrensning
Ett lokallag kan som hovedregel ikke få ekstra tilskudd fra denne ordningen til mer enn 5 kurs.
Tilskudd
Dette er et ekstra tilskudd som gis i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen.
Det kan gis tilskudd etter følgende satser:
• Inntil 5 000 kr pr kurs med stipulert frivillig innsats, uten spesifiserte kostnader.
• Inntil 50 000 kr pr kurs med kostnadsplan.
Dere vil få krav om dokumentasjon på kostnader ved ev. stikkprøvekontroll.
Tilskuddet vil bli utbetalt sammen med ordinært tilskudd når kurset er gjennomført og søknad om
kurstilskudd er godkjent.
Søknadsrutiner
Søknad sendes på vedlagte skjema til post@k-stud.no
Søknadsfrist: 15. juni 2022
Tilsagn gis fortløpende.
Ferdigrapportert og godkjent kurs (ordinær tilskuddssøknad etter endt kurs) utløser tilskuddet.
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Medlemsorganisasjoner og organisasjoner med samarbeidsavtale

Søknadsskjema stimuleringsordning kurs for flyktninger 2022
Arrangør
Menighet/organisasjon:
Hvilken av K-studs medlemsorganisasjoner
dere tilhører:

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Adresse og postnummer:
Kontonummer:
Kursplaner

Studieplan

Beskriv kort hvilket tilbud dere vil starte opp, hva dere vil
oppnå, hva kurset heter, hvor og når det skal foregå og ev.
samarbeidspartnere.
Hvis dere skal ha en kursrekke med flere kurs for nye
deltakere, må dere oppgi hvor mange kurs dere
planlegger. Om dere skal ha flere forskjellige kurs/tema,
ber vi dere sende en søknad for hvert av kursene.

Oppgi navn på studieplanen dere skal følge. Det er en
forutsetning at dere følger en godkjent studieplan. Hvis
dere lager deres egen studieplan, må den være godkjent
før denne søknaden kan behandles. Ny studieplan kan dere
legge inn i tilskuddsportalen vår, samtidig som at dere
sender inn denne søknaden.

Kostnader

Frivillig innsats

Oppgi ev. kalkulerte kostnader til opplæringen (spesifiser
type kostnad og beløp).

Oppgi et anslag på tidsbruk, og hva dette innebærer.

Forpliktende signatur
Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er
korrekte:

For studieforbundet

(navn og dato):
Søknaden sendes elektronisk til post@k-stud.no innen den 15. juni 2022.
Forutsetninger for å få ekstra tilskudd fra denne ordningen:
Kurset må være berettiget tilskudd etter ordinær tilskuddsordning til kurs og grupper:
• Minst 4 kurstimer og minst 4 deltakere over 14 år som fullfører med 75% fremmøte
• Kurset må følge en forhåndsgodkjent studieplan
(bruk en eksisterende studieplan eller lag deres egen)
• Av hensyn til sensitivitet og ulike grunner for ikke å stå på en liste, kan man innrapportere kurs
med anonyme deltakere under forutsetning av at mottaket oppbevarer deltakerlister med fullt
navn. Alder, kjønn og poststed må likevel oppgis.
Kurset må avsluttes i 2022 og registreres i tilskuddsportalen vår, med søknad om ordinært
timetilskudd innen den 15.1.23. Tilskuddet vil bli utbetalt sammen med ordinært tilskudd når kurset
er gjennomført og søknad om kurstilskudd er godkjent.

