Åben Skole-samarbejde med
foreninger 2019 og 2020
Rammer og vilkår for tilskud
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Åben Skole-samarbejde med foreninger 2019 og 2020 – rammer og vilkår
I Rudersdal Kommune har Åben Skole siden vedtagelsen af skolereformen i 2014 været organiseret og initieret i et tværgående samarbejde mellem Skoleområdet og Kulturområdet. Den 29. november 2017 blev samarbejdet vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Samarbejdet er en konceptbeslutning for Åben
Skole Rudersdal. Se rudersdal.dk/aabenskole
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at etablere en tilskudsordning for foreninger til
understøttelse af samarbejdet mellem disse og folkeskolen. Ordningen er målrettet
godkendte foreninger i Rudersdal Kommune, og Folkeoplysningsudvalget har afsat
50.000 kr. til formålet i 2019 og samme beløb i 2020.
Åben Skole-samarbejdet skal give foreninger et økonomisk ”boost” og understøtte foreningerne i at kunne udvikle og tilbyde tværgående samarbejder mellem en forening og
en eller flere folkeskoler i Rudersdal Kommune. Der sættes særlig fokus på at igangsætte nye initiativer, aktiviteter eller arrangementer, der er til gavn for samarbejdet.
Åben Skole-samarbejdet er målrettet konceptbeskrivelsens formål og indsats med at få
flere tilbud på skoletjenesten.dk/rudersdal.
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Formål
Formålet med Åben Skole-samarbejdet med foreninger er:





At give interesserede foreninger mulighed for at ansøge om støtte til etablering af
et tværgående samarbejde med en eller flere folkeskoler i Rudersdal Kommune
At sikre rammerne for, at godkendte foreninger i 2019 og 2020 kan få økonomisk
støtte til at etablere et tværgående samarbejde i folkeskolernes undervisningsforløb i et eller flere skoledistrikter
At sikre et forpligtende og tættere samarbejde mellem godkendte foreninger og
folkeskoler i Rudersdal Kommune

Hvad gives der tilskud til
Folkeoplysningsudvalget giver tilskud fra denne pulje til nye initiativer, der understøtter
og fremmer:





Åben Skole-samarbejdet mellem en godkendt forening og en eller flere folkeskoler
fra indskolingen til udskolingen
Tilskud til undervisningshonorar til foreningsinstruktører
Tilskud til nødvendigt indkøb af rekvisitter/-grej til afvikling af undervisning
Enkeltstående tværgående klassetrinsprojekter i et og eller flere skoledistrikter

Eksempler på temaer for ansøgninger i undervisningsmiljøerne, der kan blive behandlet i ”Åben Skole-samarbejde med foreninger” kan være:





Motion og bevægelse
Koble teori og praksis tættere sammen for bl.a. at sikre relevans og skabe motivation hos eleverne
Bringe en bred vifte af fagfolk i spil i forhold til undervisningen
Styrke elevernes sociale og kulturelle kapital samt viden om Rudersdal Kommunes
fritids- og foreningstilbud

Hvordan gives tilskud
En forening kan modtage støtte fra samarbejdspuljen til et undervisningstilbud. I forbindelse med modtagelse af en ansøgning skal det sikres, at der er en tværgående enighed i samarbejdet med den konkrete folkeskoles deltagelse. Er dette ikke tilfældet, vil
tovholderne kontakte de konkrete skoledistrikter for at få deres interesse i samarbejdet
afklaret.
Størrelsen af tilskuddet er betinget af foreningernes egenbetaling (udvikling og beskrivelse og/eller egen finansiering). Tilskud kan også gives som hel eller delvis underskudsgaranti.
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Hvem kan søge tilskud
De initiativer, som får tilskud, skal som udgangspunkt ligge inden for Folkeoplysningslovens overordnede formål.
Foreninger, der er godkendt i henhold til §§3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse initiativer. Endvidere kan foreninger, som har modtaget støtte fra § 18
(frivilligt socialt arbejde) og fra Kulturelle tilskud også kunne søge dispensation fra foreningskravet jf. Folkeoplysningsloven.
Ansøgningsfrister
Ansøgninger skal indsendes, inden projektet igangsættes og vil blive behandlet løbende efter elektronisk fremsendelse til Kulturområdet.
Hvordan kan der søges tilskud
Foreningen skal i ansøgningen beskrive formålet, kompetenceområde, klassetrin, læringsmål, fag, varighed, kontaktperson mv.
I søger elektronisk via det digitale ansøgningsmodul, Emply, her: Opret et tilbud
Regnskab for tilskud
Senest 1 måned efter initiativets gennemførelse skal der indsendes en evaluering og et
regnskab for initiativet via Emply.
Beløb, der ikke er anvendt eller ikke er anvendt i henhold til de kriterier, der er fastlagt
af Folkeoplysningsudvalget, skal tilbagebetales.
Andre bestemmelser
Alle ansøgninger behandles konkret og individuelt.
Eventuelle ubrugte midler overføres inden for gældende bestemmelser til Rudersdal
Kommune og disponeres af Folkeoplysningsudvalget.

IKRAFTTRÆDEN
Disse regler er godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 29. januar 2019 og har virkning frem til den 31. december 2020.

5

