Støtteordning for inkludering og deltakelse i skolekorps i Kristiansand
Støtteordningen er en del av prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst» rettet mot lavinntektsfamilier i
Kristiansand kommune. Det er viktig å presisere at støtteordningen ikke er en varig ordning, men en
utprøving som skal evalueres.
Formål:
• Senke terskelen for deltakelse i korps slik at alle barn får mulighet til å bli med i korps uavhengig
av foreldrenes økonomi. – Ikke dekket av Nav.
• Stimulere til å øke andelen barn med språklig minoritetsbakgrunn i korpsene
• Korps i Kristiansand skal i større grad speile det lokalsamfunnet de er etablert i.
• Medvirke til at korps når ut til barn og unge som ikke deltar i andre fritidsaktiviteter
Hva det kan gis støtte til:
• Dekning av opptil 70 % av egenandel til:
• korpskontingent til medlemmer av korpset som er fra lavinntektsfamilier
• korpstur/stevner/seminarer til medlemmer av korpset som er fra lavinntektsfamilier
• sommerskole til medlemmer av korpset som er fra lavinntektsfamilier.
• Inkludering - og rekrutteringsarbeid rettet mot lavinntektsfamilier og språklige minoritetsgrupper
• Kursing av styremedlemmer og dirigenter i forhold til inkludering- og rekrutteringsarbeid.
Hva det ikke gis støtte til:
Generell drift til korpset
Hvem det kan gis støtte til:
Skolekorps i Kristiansand
Søknadsfrist:
1. desember 2020.
Dette må søknaden inneholde:
• Navn på skolekorps
• Kontaktperson/ ansvarlig for søknad
• E-post
• Tlf
• Søknadsbeløp
• Skolekorpsets kontonummer
• Budsjett for tiltakene det søkes om støtte til
• Prosjektbeskrivelse som gjør rede for:
▪ tiltak det søkes om støtte til
▪ hvordan utfordringen med «familier med dårlig betalingsevne» gjør seg utslag i korpset.
▪ hvordan korpset jobber i forhold til disse problemstillingene
Rapportering og krav til mottaker av støtte:
• Rapport og regnskap skal leveres til saksbehandler innen tre måneder dersom det gjennomføres
konkrete tiltak.
• Støtte gis under forutsetning av at tiltakene gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved
vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.

