Ansøgningsskema til Rejse- og Kulturfonden
Klasse/årgang

Formål

Forventet beløb for hele
arrangementet
Ønsket tilskud

Kontornr. til indbetaling

Pengene vil blive overført til kontaktpersonens NemKonto.

Har klassen tidligere søgt
om tilskud og fået dette
bevilliget?
Dato og underskrift
(Forældre/personale)

Ansøgningsskemaet skal sendes til repræsentanter fra skolebestyrelsen:
Helle Overgaard, helleo.aaby@gmail.com
Tanja Skov Jensen, hjortsvej21@turbopost.dk

Retningslinjer for Rejse- og Kulturfonden, Aabybro Skole
Fonden varetages af to repræsentanter fra skolebestyrelsen.
Fonden får sine midler fra overskuddet ved skolens årlige sommermarked.
Formålet med Rejse- og Kulturfonden er:
-

At støtte elevernes mulighed for kulturelle oplevelser indenfor musik, teater, museer og kunst.
At bidrage til alternativ læring som understøtter relevante faglige områder
At give mulighed for særlig udsmykning af skolen og dens område
At støtte elever, hvis familie er i en særlig situation, som bevirker, at eleven ikke har mulighed for at
kunne deltage i en aktivitet med sin klasse
At kunne afholde relevante læringsrige arrangementer for skolens forældre, f.eks. foredrag
At støtte børne- og forældrearrangementer arrangeret af f.eks. forældrerådet
At give mulighed for tilskud til transportudgifter til f.eks. ture ud af huset

Fondens medlemmer kan af egen drift træffe beslutning om eks. afholdelsen af forældrearrangementer,
udsmykning af skolen o.l.
Skolens personale har mulighed for at indgive en ansøgning om økonomisk støtte til aktiviteter med
eleverne.
Forældrene har ligeledes mulighed for at søge om økonomisk støtte til klassearrangementer.
Det kan dog ikke regnes som en selvfølge at få tilgodeset sin ansøgning.
Fonden dækker kun sjældent hele det ansøgte beløb.
Beløbet vil først blive overført, når arrangementet er afholdt, og vil blive overført til kontaktpersonens
NemKonto – dette for at lette arbejdsgangene, da pengene bestyres fra kommunens side, da skolen ikke
selv må varetage sådan en konto.
Når en klasse har fået bevilget et tilskud fra Rejse- og Kulturfonden SKAL personalet/forældrene melde
ud til klassens forældre, at Rejse- og Kulturfonden har ydet tilskud.
Derudover vil skolen meget gerne modtage billeder og en kort tekst om arrangementet.
Dette for at synliggøre, hvordan overskuddet fra sommermarkedet anvendes til fordel for skolens elever.
Man kan søge om tilskud fra Rejse- og Kulturfonden ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det pr.
mail til repræsentanter fra skolebestyrelsen. Mailadresser står på ansøgningsskemaet.
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