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NYT OM KURSUSPULJEN 
 
Vi har været i dialog med Novo Nordisk Fonden om at tilpasse kursuspuljen efter 

de behov og ønsker, som vi har set og hørt fra jer. Herunder er de tre grene 

beskrevet. Og sidst i dokumentet, finder du generelle oplysninger om, hvem der 

kan søge puljen, og hvordan det foregår. 

HUSK: Vi går meget gerne i dialog med jer om jeres kursusplaner før og/eller 

efter I har indsendt en ansøgning. 

DEN TRADITIONELLE KURSUSPULJE 

 

Her kan man søge om op til kr. 10.000, - pr. arbejdsplads til afholdelse af kurser. 

Fuldt tilskud på kr. 10.000, - udløses ved deltagerantal på minimum 20 voksne. 

Ved færre deltagere, tilpasses tilskuddet forholdsvist. 

 

NYT:  

• Nu kan du søge igen, selvom du tidligere i år, har fået bevilliget et 

tilskud. 

 

• Vi øremærker en del af puljen til selvstændige naturvejledere, der 

arrangerer kurser i kommuner uden naturvejledere tilknyttet.  

Ring til os, hvis det har din interesse. 

 

ANDERLEDES KURSUSFORMER 

 

Har du ideer til anderledes kursusformer, som ikke helt passer ind i rammen for 

den traditionelle pulje, så der nu mulighed for at søge om tilskud til disse.  

Vi giver tilskud til:  

 

Videobaseret kurser som formidles online  

Corona har sat fokus på potentialerne ved brug af digitale medier og platforme i 

undervisningen. Derfor vil vi gerne støtte op om denne nye måde at formidle på. 

Det kunne fx være korte videoer, der giver introduktioner til Krible Krable-

universet - tematisk, praktisk, Take Away aktiviteter eller didaktiske videoer.  
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Fx tematisk: Hvordan finder man særlige Krible Krable-dyr og hvordan kan man 

arbejde med dem i dagtilbud og indskoling.  

 

Eller didaktisk: Hvordan tilrettelægger man det pædagogiske arbejde og 

undervisning i uderummet, når temaet er Krible Krable-dyr. 

 

Kriterier: Krible Krable skal have mulighed for at uploade videoerne på Krible 

Krable YouTube kanal. 

Sidemandsoplæring 

Kurser der foregår i deltagernes hverdagspraksis og sammen med børnene.  

Kriterier 

• Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, at der er en plan for hvordan det 

bliver mere og andet end ”bare” et naturvejlederarrangement.  

• Deltagerne skal have tid uden børn til at reflektere over det lærte i forhold til 

egen praksis fremadrettet. 

• Deltagerne skal videreformidle deres læring til sine nærmeste kollegaer – 

skriftligt og visuelt – gerne præsenteret mundtligt. 

 

 

KRIBLE KRABLE PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN 

En del af kursuspuljen bliver reserveret til at få flere naturvejledere til at 

gennemføre kurser for studerende på pædagoguddannelsen i samarbejde med 

de lokale professionshøjskoler.  

I vil høre mere om initiativet senere i år. I første omgang er vi ved at afsøge feltet 

og samle erfaringer: 

Vi søger naturvejledere der HAR erfaring med kurser for studerende på 

pædagoguddannelsen for at samle viden om feltet. 

  

 

Venlig hilsen  

 

Kari Hald   

Naturvejleder og projektleder 
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GENERELT OM AT SØGE KURSUSPULJEN 

Hvem kan søge: 

• Du skal være medlem af Naturvejledning Danmark for at søge om tilskud 

til at afholde Krible Krable-kurser.  

• Du skal være uddannet naturvejledere eller kunne dokumentere en 

uddannelse, der har givet dig lignende kompetencer.  

Hvornår kan du søge: 

Du kan søge fra 1. oktober året før dit kursus er planlagt og til 1. oktober samme 

år.  

Så hvis dit kursus til eksemep afholdes i 2021, kan du allerede søge tilskud fra 1. 

oktober 2020. Sidste udkald for ansøgning om tilskud til afholdelse af kursus i 

2021 er 1. oktober 2021. 

Hvis du får en bevilling, skal kurset afholdes det år, som er angivet i din 

ansøgning. Hvis det mod forventning ikke lykkes at afholde kurset i det planlagte 

år, bortfalder bevillingen i det pågældende år. Du er velkommen til at sende 

ansøgningen igen for det følgende år. 

Behandling af ansøgninger 

Vi behandler indkommende ansøgninger ved udgangen af hver måned. 

Vi går meget gerne i dialog med dig om din ansøgning både før og efter. 

Formålet er, at sikre sammenhæng mellem dine planer og de kriterier/mål der er 

sat op for kursuspuljen.  

Når et kursustilskud er godkendt modtager du et bevillingsbrev med vigtige 

informationer. 

Afrapportering 

Så snart kurset er afholdt, afrapporteres deltagerantal og kursusprogram 

uploades her: https://kriblekrable.dk/affrappotering/ 

Udbetaling af tilskud 

Når kurset er afholdt og afrapporteret sendes faktura på det bevilliget beløb. 

Tilskuddet ydes til reduktion af deltagerpris og er derfor fritaget for moms. Det 

skal fremgå af teksten, hvilket kursus og sted/arrangør, det drejer sig om. 

Faktura fremsendes senest 2 uger efter kursets afholdelse og inden 1. 

december. 

Læs nendenfor hvad fakturaen skal indeholde og hvordan du kan sende den. 

  

https://kriblekrable.dk/affrappotering/
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Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: 

• Fakturanummer, dvs. fakturaen skal være nummereret  

• Navn og adresse på afsender, dig, hvis du er selvstændig eller din 

arbejdsgiver, hvis du er ansat 

• Navn og adresse på modtager, Naturvejledning Danmark, se adresse 

nedenfor 

• Betalingsoplysninger, hvor skal pengene overføres til. 

 

Virksomheder og institutioner: 

Private virksomheder og offentlige institutioner skal oplyse CVR nummer. 

 

Privatpersoner: 

Privatpersoner skal oplyse CPR nummer 

 

Faktura UDSTEDES til: 

Naturvejledning Danmark 

Krible Krable projektet 

Ledreborg Allé 2A 

4320 Lejre 

Att.: Kari Hald 

Fakturaen SENDES til: 

Fakturaen kan fremsendes som vedhæftet pdf-fil på mail til: 

kriblekrablekari@gmail.com  

 

ELLER 

Sendes til foreningens e-Boks gennem CVR nr. 17 42 33 71  

 

mailto:kriblekrablekari@gmail.com

