
Sådan søger du fonde og puljer 
om tilskud til skole byggeri og 
læringsfaciliteter

Mandag den 30. oktober 2017  
kl. 9.30-15.30 i Næstved

Har din skole vokseværk?
Står du i spidsen for en uddannelsesinstitution, der har behov for at udvide 
eller opgradere de fysiske rammer for at kunne rumme alle elever eller 
understøtte en særlig pædagogisk eller didaktisk tilgang? Eller har I brug for 
nyt inventar, læringsmidler eller en særlig udsmykning, der kan styrke elev-
ernes læring, trivsel og personlige udvikling? Så er her et særligt kursus, der 
giver stor indsigt i arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering fra fonde 
og puljer, og styrker jeres position i kampen om at komme i betragtning til 
en almennyttig donation.

Et eksklusivt og målrettet kursus
Det er to meget erfarne fundraisere, der med hvert sit afsæt i skoleverdenen 
og det folkeoplysende foreningsliv, bidrager med viden, egne erfaringer og 
perspektiveringer til en lille deltagerkreds på maksimalt 16 kursister. Kurset 
sætter således fuld fokus på projekter indenfor undervisningsområdet og 
går særligt i dybden med aspekter vedr. fundraising indenfor bygge- og 
anlægsprojekter. Underviserne lægger vægt på at skabe dialog og perspek-
tivering i forhold til deltagernes egne projekter og udgangspunkter.

Målgruppe
Kurset henvender sig til nøglepersoner, der på såvel offentlige som privat 
funderede uddannelsesinstitutioner, har interesse og ansvar for fundraising. 
Det kan fx være:
•  Skoleledere, rektorer, forstandere, pædagogiske ledere eller andre med 

ledelsesansvar
•  Formænd eller medlemmer af bestyrelsen, økonomiudvalg, byggeudvalg 

eller andre med overordnet strategisk ansvar
•  Medarbejdere med ansvar for projektledelse, kommunikation, pæda-

gogisk udvikling og fysiske rammer mv.
Som eksempler på uddannelsesinstitutioner kan nævnes offentlige og  
private skoler indenfor grundskole, ungdomsuddannelse, professions-
uddannelse, efterskole, højskole, ungdomsskole og mange andre. 
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Kursets formål
Kurset har til formål at tilvejebringe relevant viden hos deltagerne omkring 
arbejdet med at ansøge fonde og puljer om midler til gennemførelse af  
projekter på uddannelsesområdet. Herunder at skabe et overblik over  
processen og rækkefølgen for indsatser, der på kvalificeret vis leder frem  
til et gennemarbejdet projektmateriale og konkrete ansøgninger med stærk 
appel til modtageren. På baggrund af kurset er det målet, at deltagerne 
er klædt godt på til arbejdet med selv at igangsætte og gennemføre egne 
fundraisingindsatser tilbage på skolen.

Indhold
• Præsentation af deltagere og projektideer
• Skarpe pointer om fundraising
• Strategisk projektudvikling, der skaber værdi for mange
• Projektbeskrivelse og bilagsmateriale
• Faser i et byggeprojekt set i fundraising perspektiv
• Indsigt i fonde og puljers kontekst og tænkning
• Udvælgelse af de rette fonde og puljer samt vinkling af projektet
• Den gode ansøgning og dialog med fonde og puljer
• Tilrettelæggelse af en god strategi for fundraising
• Faldgruber og gode råd fra to erfarne fundraisere
• Hvordan du kommer videre herfra 

Undervisere
Torben Stenstrup driver Foreningsudviklerne, som understøtter lokal-
foreninger, landsorganisationer og kommuner med projektudvikling,  
fundraising, udvikling af partnerskaber og ledelse frivillige mv. Med 14 års 
erfaring som selvstændig konsulent i bagagen, stor erfaring som spejder-
leder og projektmager, formand for Tybjerg Privatskole og formand for 
Næstved Kommunes Fritidsudvalg, har Torben en stor praksisviden på 
området. Torben er forfatter til bøgerne ”Tak for donationen, Hr. Fond” 
og “Forandring i forening”, som er populære håndbøger for ildsjæle.

Klaus Eusebius Jakobsen har netop etableret konsulentfirmaet  
eusebius-consult efter i 23 at have stået i spidsen for Herlufsholm Skole 
som rektor. Både på Herlufsholm Skole (1993-2017) og tidligere som  
rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium (1984-93) har Klaus  
opbygget en omfattende konkret viden om, hvad man skal gøre og måske 
især, hvad man ikke skal gøre, hvis man drømmer om at gøre ham kunsten 
efter og rejse i nærheden af 150 mio. kroner til store og mindre projekter.

Klaus er aktuel med udgivelse af bogen ”På Herlufsholm – en dans med 
eliten”, der bl.a. har et kapitel om fundraising og en lang række fortællinger 
om arbejdet med en værdibaseret organisation.

TID
Mandag den 30. oktober kl. 9.30-15.30

STED
Foreningsudviklernes lokaler i  
Den gamle Isfabrik
Brandtsgade 13, 4700 Næstved
Parkeringsmuligheder i gården og  
10-15 min. gang fra Næstved Station

KURSUSPAKKE
Undervisning, morgenkaffe, let frokost, 
eftermiddagskaffe, samt tre bøger:  
”Tak for donationen, Hr. Fond”,  
”Forandring i forening” og  
”På Herlufs holm – en dans med eliten”

PRIS
2.500 kr. + 25% moms pr. deltager.  
Yderligere deltagere fra samme organisa-
tion koster 2.200 kr. + 25% moms.

DELTAGERE
Max 16 personer efter ”Først til Mølle” 
princippet, der rettidigt har betalt  
kursusafgiften. Ved overtegning  
dubleres kurset i løbet af efteråret 2017

TILMELDING
Benyt formular på hjemmesiden  
www.foreningsudviklerne.dk/kurser. 
Sidste frist for tilmelding er  
den 18. oktober 2017.

BETALING
Faktura fremsendes efter tilmelding til 
anført mailadresse eller EAN nummer. 
Deltagelse fordrer rettidig betaling,  
ellers overgår pladsen til andre. 

DELTAGERBREV
Fremsendes på mail en uge før kurset

SPØRGSMÅL
Kan rettes til Torben Stenstrup,  
torben@foreningsudviklerne.dk eller 
på tlf. 70 20 01 92.
Klaus Eusebius Jakobsen,  
klauseusebius@gmail.com eller på  
tlf. 40 27 60 97


