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Retningslinjer for samarbeidskurs ved Stiftelsen Nestor Seniorutvikling. 

Bakgrunn 

Stiftelsen Nestor Seniorutvikling mottar tilskudd i kraft av å være et folkehøyskolelignende tiltak. Vårt 

samfunnsoppdrag er å fremme allmennutdanning, folkeopplysning og egenutvikling. Vi utvikler og 

arrangerer kurs og seminarer, foredrag og liknende spesielt rettet mot voksne.  Med våre 

samarbeidskurs ønsker vi å gi støtte til tiltak som bidrar til å skape et mer aldersvennlig samfunn der 

voksne og eldre kan leve gode liv og delta i fellesskap med andre.  

Krav til innhold, sted, varighet, antall, fravær, kursavgift og åpenhet;  

Hvert kurs skal være en selvstendig enhet, organisert med egen plan og kan ikke være en del av et 

annet kurs eller arrangement. Tiltaket må ha en faglig kursplan hvor det fremgår hva som skal 

gjennomgås under kurset. Kurset må ha en faglig instruktør/kurslærer. Det gis ikke tilskudd til 

ordinær drift (øvelser /trening). Kor kan som eksempel søke om stønad til dirigent for å lære en ny 

sjanger, og avslutte kurset med en konsert. Kursted velges av søkerne. 

Kursene må ha en varighet på minst 2 dager. I tillegg må undervisningsomfanget være på minst 12 

timer og normalt minimum fire timer hver dag. En kurs time regnes som 45 minutter. 2 økter á 1 ½ 

time regnes som 4 timer. Pauser regnes ikke med. Kursene kan gå på dag og kveldstid.  

Et prosjekt bør ha minimum 20 og kan maksimalt ha 67 deltakere. Nedre aldersgrense er 16 år. Det 

skal føres fravær og for at en deltaker skal kunne motta tilskudd må han/hun delta på minimum 75% 

av kurstimene.  

Kurset skal ikke ha kursavgift. Årlig medlemskap, kostnader til materiell, bevertning og eventuelt 

overnatting, regnes ikke som kursavgift. Søker kan ikke motta offentlig tilskudd gjennom andre 

tilskuddsordninger i forbindelse med gjennomføring av kurset. Kurset skal være åpent for alle.  

Kurset skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal inneholde frammøtelister som er underskrevet av 

kursleder eller lærer, og for hvert kurs skal det foreligge dokumentasjon på navn, fødselsdato, og 

adresse på alle deltakerne. 

Markedsføring 

Nestor bidrar med markedsføring av kurset på vår digitale plattform. Vi lager et program som dere 

kan benytte i markedsføringen av kurset uten kostnad for dere. Vår logo brukes i alt materiell som 

benyttes til markedsføring, med henvisning til at vi er en samarbeidspartner. 

Økonomi 

Honorar til faglig instruktør kr. 4 000,-. Deltakerstøtte per person kr 200,-.  

Søknaden 

Søknadsfrist er 2 måneder før kursstart. Eget søknadsskjema skal benyttes. Det skal vedlegges faglig 

kursplan og kortfattet CV over faglig instruktør/kurslærer.  

Behandlingstid 

10 virkedager etter mottak av søknad.   

Ta kontakt om du lurer på noe! 

 


