
Træner-, leder-, lærerkurser 

Foreninger kan ansøge om tilskud til træner-, leder- og lærerkurser for kurser afholdt i perioden den 1. 
november sidste år til den 31. oktober i indeværende år. Deadline for ansøgning er den 15. november 
indeværende år. 

Formålet med tilskud til træner-, leder- og lærerkurser er, at uddanne velkvalificerede trænere, ledere og 
lærere i folkeoplysende foreninger. 

Der kan ikke søges om tilskud til: 

• Deltagelse i møder, som delegeretmøder, forbundsmøder, interne ledermøder og lign. 
• Konferencer 
• Trænings- og sommerlejre 
• Rejseomkostninger 

Tilskud til kursus refunderes med maksimalt 2.000 kr. pr. år til samme person. 

Såfremt ansøgningerne overstiger puljen til tilskud, reduceres tilskuddet procentvis pr. deltager.  

Foreningerne vil modtage tilskud til træner-, leder- og lærerkurser senest 15. januar næste år. 

Sådan ansøger I: 

1. Log ind på www.aktivigreve.dk 
 

2. Gå ind under  

3. Gå under fanen Puljer og tilskud  

4. Vælg tilskuddet Træner-, leder-, lærerkurser  

Nu kommer nedenstående billede frem. Her skal informationerne for de enkelte ansøgninger indtastes (se 
vejledning under billedet). 

 

http://www.aktivigreve.dk/


 

• Når informationerne er indtastet i felterne 1-5 (6 og 7 er frivillige) skal man trykke på tilføj. 

• Nu kan ansøgningen ses øverst på siden (markeret herunder med gult). 

 

• Denne ansøgning er ikke indsendt endnu og kan stadig redigeres eller slettes (se rød ring). 

• Det er muligt at tilføje flere ansøgninger til listen eller indsende en ad gangen. Det er muligt at 

indsende ansøgninger frem til deadline den 15. november indeværende år.  



• Når ansøgningen er færdig, skal I trykke på ”Gem” nederst på siden. Nedenstående billede vises, 

med de ansøgninger der endnu ikke er indsendt.

 
• Her kan ansøgningerne gennemgås inden de indsendes ved at trykke på knappen ”Godkend og 

indsend” 

• Nu kan man under ”Status” kolonnen se, at ansøgningerne er indsendt: 

 

• Ansøgningerne behandles samlet efter deadline, hvorefter status ændres til ”Godkendt” eller 

”Afvist”. 

 


