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1. 

I henhold til Folkeoplysningsloven § 15 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at en del af tilskuddet til 
aktiviteter til børn og unge kan anvendes til tilskud til lederkurser og uddannelse for ledere og trænere, 
der beskæftiger sig med børn og unge i alderen 0 – 25 år. 

2. 

Til ledere, trænere og instruktører (herefter kaldet ledere), der arbejder med børn og unge i alderen 0 
– 25 år i foreninger, der er hjemmehørende i Egedal Kommune, ydes et tilskud til deltagelse på 
lederkurser med i alt 50 % af udgiften (dvs. kursusafgift og rejseudgift), dog højst kr. 1.000,- pr. 
weekendkursus pr. leder, og højst kr. 2.000,- pr. ugekursus pr. leder 
for deltagelse på kurser fra 1. august 2016 og frem. 
 

Stk. 2. Såfremt tilskud opnås fra anden side, ydes det kommunale tilskud til den resterende del af 
udgiften. 

Stk. 3. Tilskuddet udbetales på baggrund af det afsatte budget på området. 

3. 

Kursernes indhold skal have pædagogisk og/eller ledelsesmæssig relevans for lederens eller de 
kommende lederes virke i den pågældende forening. 

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til træningslejre og landskonferencer. 

Stk. 3. Interne kurser skal på forhånd være godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget for at være 
tilskudsberettigede. 

Stk. 4. Kursusvirksomheden i den enkelte forening skal stå i rimeligt forhold til antal 
tilskudsberettigede medlemmer/ledere. 

Stk. 5. Ved ansøgning fremsendes program for kurset, hvem, der er deltager samt fornøden 
dokumentation for udgifternes afholdelse. 

4. 

Ansøgning om tilskud til lederkurser og uddannelser sendes pr. mail til Center for Plan, 

Kultur og Erhverv pr. 1.4. og/eller pr. 1.10. Mailadresse:Kulturogfritid@egekom.dk 

Den 8.august 2016 er tilskud prisreguleret i forhold til tidligere beløb fra 2007 på henholdsvis max. 
475 kr. for weekend kurser og max. 1.000 kr. for ugekurser.  

Tilskud ændres pr. 1.oktober 2016 til max. 1.000 kr. for weekend kurser og max. 2.000 kr. 

for ugekurser 
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