Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2021/22
Kristelig studieforbund (K-stud) avsetter 350.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i våre
medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene for 2021/22.

Hvem som kan søke
Medlemsorganisasjonene våre
Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader.
Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet, som bes prioriterer
søknader fra sin organisasjon før de sender dem videre til K-stud. Enkeltstående lokale
menigheter og organisasjoner som kun har samarbeidsavtale med K-stud kan ikke søke på PUmidler.
De kristne forlagene
I tilfeller der prosjektet er et samarbeid med forfattere og andre aktører, er det forlaget som står
som ansvarlig søker.

Hensikten med prosjektmidlene
Prosjektmidlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske
studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av
nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til
andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid om PU-prosjekter med andre av K-stud sine
medlemmer.
Pedagogiske studieopplegg kan være ulike former for kurs- og samtaleopplegg, trykte studiebøker
og –hefter og opplegg for digitale og auditive læringsformer. Merk at etter dagens regelverk for
tilskudd til opplæring må mint 50% av opplæringen foregå med fysiske samlinger.
Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes
opplæringsaktivitet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven:
1. å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig
utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
2. å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon
3. å bekjempe utstøting og bidra til inkludering
4. å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et
samfunn og arbeidsliv i stadig endring
5. å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet
6. å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for
voksne
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Prioritering av søknader
Styret har vedtatt at disse områdene skal ha prioritet:
Pedagogiske studieopplegg og læringsformer som bidrar til:
• demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
• bibelbruk
Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Kriterier og søknadsregler
Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter. Ved to-årige prosjekter kan det gis
tilskudd fordelt over to år, der andre utbetaling foretas i år to med forbehold om budsjettdekning
det året.
Søknadene må tydelig beskrive hva prosjektet ønsker å utvikle eller prøve ut. Budsjett, tidsplan
for arbeidet og hvordan resultatene skal formidles og videreføres må spesifiseres. Kun søknader
som bruker K-studs søknadsskjema vil bli vurdert.
Det gis ikke tilskudd til utarbeidelse, layout og trykking av informasjonsmateriell (brosjyre og
katalog ol.). Tilskuddet kan heller ikke brukes til drift.
Prosjektrapport og regnskap skal sendes til K-stud innen den 1. mars året etter prosjektperioden
utløper. Resultatet av prosjektet skal presenteres på K-stud sitt årsmøte året etter.
Tildeling av prosjektmidlene foretas på styremøtet i desember 2020.
Utbetaling/første delutbetaling gjennomføres på nyåret det året prosjektet starter.
Søknadsfrist:
1. november 2020.
Søknaden sendes elektronisk til
post@k-stud.no og merkes med ”Søknad pedagogisk utviklingsarbeid 2021/22”.
Spørsmål om PU-midlene
kan rettes til daglig leder Hege Irene Fossum på hif@k-stud.no eller tlf. 23 08 14 73 / 99 64 26 84.
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