Veileder for utfylling av søknadsskjema
Søknad om tilskudd fra Den naturlige skolesekken- eksterne aktører
Søkeropplysninger
Frivillige organisasjoner, stiftelser, naturinformasjonssentre og andre relevante virksomheter kan
søke om tilskudd fra ordningen. Unntaksvis kan også offentlige virksomheter vurderes som
søknadsberettiget i samarbeidsprosjekt der enkelte av aktørene er offentlige. Det gjøres
oppmerksom på at skoler skal søke om tilskudd fra Den naturlige skolesekken fra en annen
tilskuddspost som administreres av Naturfagsenteret, jf. www.natursekken.no/utlysning.
Nærmere beskrivelse av tiltaket
Her gis en tydelig beskrivelse av hva det søkes om støtte til. Det skal gis en konkret beskrivelse av hva
som skal gjøres. I tillegg beskrives tiltakets målsetting, målgruppe(r), varighet, hvilke fag som vil bli
direkte involvert i tiltaket, forankring i Læreplanverket Kunnskapsløftet for opplæringen (1.-10. trinn
og Vg1), navn på samarbeidsskole(r) og hvordan man vil samarbeide med lærere i utviklings- og
planleggingsarbeidet. Det er også ønskelig at det gis opplysninger om hvor tiltaket skal arrangeres og
forventet antall deltakere for de tiltakstypene der dette er relevant. Husk å sjekke mot
søknadskriteriene, slik at du ikke glemmer å oppgi viktig informasjon.
I samarbeidet mellom søker og skole(r) skal det tas hensyn til at det er skolen som har ansvaret for
opplæringen. Skolen/skolenes behov for bistand bør danne utgangspunktet for samarbeidet. Det
oppfordres til å ta utgangspunkt i konkrete, lokale problemstillinger innen bærekraftig utvikling.
Søkeren bør være tydelig på hva, hvordan og når (i undervisningsforløpet) man kan bidra. Frivillige
organisasjoner kan for eksempel bidra til at lærere får kompetanse i hvordan naturen kan brukes
som læringsarena, eller hvordan ulike friluftslivsaktiviteter i skolens nærmiljø kan brukes som
virkemiddel i arbeidet med kompetansemål. Andre eksempler fins på natursekken.no.
Tiltakstype
Her er det mulig å hake av for en eller flere tiltakstyper avhengig av hvilken type tiltak det søkes om
tilskudd til.
Spørsmål med svaralternativer
Spørsmålene er knyttet til søknadskriteriene for ordningen. Alle spørsmålene må markeres med et av
svaralternativene etter hva som er relevant for det omsøkte tiltaket. Hvis man ønsker å gi
tilleggskommentar til noen av spørsmålene, kan det gis under «Nærmere beskrivelse av tiltaket».
Overføringsverdi og forankring
Her beskrives om og i hvilken grad tiltaket kan ha overføringsverdi til andre skoler og i så fall hvordan
man eventuelt vil arbeide med å spre informasjon om tiltaket og produktene fra det.
Her beskrives også hvordan man eventuelt vil arbeide for å gi tiltaket, og produktene fra det, en varig
effekt ved at det integreres i skolenes langsiktige læringsarbeid.
Bidrag til elevers kompetanse innenfor bærekraftig utvikling
Her gis det en beskrivelse av hvordan tiltaket kan bidra til å gi elever kompetanse innenfor
bærekraftig utvikling. Dette er knyttet til et av kriteriene som må oppfylles for å kunne motta
tilskuddsmidler fra denne posten.
Kostnadsoverslag

Det må gis en fullstendig oversikt over de forventede kostnadene ved tiltaket. Det kan ikke forventes
å få støtte til tiltak der kostnadene ikke er synliggjort gjennom søknaden. I noen tilfeller er det
vanskelig å beregne kostnadene. Da må dette forklares i et vedlegg til søknadsskjemaet.
Finansiering
Det må gis en fullstendig oversikt over planlagt finansiering av tiltaket. Det må gå fram av søknaden
om tiltaket kan gjennomføres med mindre støtte enn omsøkt og kort om hvordan dette eventuelt vil
bli utført. For eksempel kan søker bidra med mer dugnadsinnsats enn planlagt.
Vedlegg
Relevante dokumenter knyttet til tiltaket bør legges med som vedlegg.
Innsending av søknad til Den naturlige skolesekken v/Miljødirektoratet
Søkere fra målgruppa sender inn søknad elektronisk på eget søknadsskjema for Den naturlige
skolesekken i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mars 2017. Søknadsskjemaet
åpnes 15. januar. Svar på søknaden kan forventes innen begynnelsen av juni.

