
 

 

KURS   2020 

 

 

Til alle lokallagene 

 

Styret i Akershus Bygdekvinnelag vil oppfordre alle lokallagene til å holde kurs for sine 

medlemmer og andre interesserte. Gode kurs gir trivsel for medlemmene og er en fin mulighet til å 

skaffe nye medlemmer. Økonomisk kan der være et løft å starte med et kurs, samt finne kurstemaer 

som fenger folk.  

 

Norges Bygdekvinnelag har fra januar 2020 gått inn i Studieforbundet Kultur og tradisjon 

 

Studieforbundet har kontor på Våga. De har liggende en database over kursforslag og forslag på 

lærere til de enkelte kursene. Bruk denne databasen hvis dere står fast. 

 

Studieforbundet Kultur og tradisjon deler ut støtte til lokallagene i bygdekvinnelaget når de holder 

kurs lokalt. DERE MÅ BARE SØKE så får dere midler. 

 

Slik er fremgangsmåten: 

1. Meld inn ett eller flere kurs på studieforbundets skjema FØR kurset starter. 

2. Dere får tilbakemelding fra studieforbundet K og T at kurset er registrert og får oppgitt et 

kursnummer som følger hele kurset og papirmøllen. 

3. Dere starter opp kurset med kurslærer. Hver kursdag/kveld fylles i skjemaet ut med dato og 

timer. Kursdeltakere føres opp med oppmøte, kjønn og fødselsår. 

4. Når kurset er ferdig, sendes skjemaet tilbake til studieforbundet senest 3 måneder etter 

kursslutt. Aller siste frist er 15.01.2021 for kurs i 2020 hvis kurset holdes f.eks. i desember. 

5. Vente på utbetaling. 

6. Oppbevar alle bilag og kopien av det innsendte skjema i tilfelle kontroll fra studieforbundet. 

 

Økonomi 

For kurs med lærer gis det 98 kr pr time. Uten lærer 40 kr. 

Alle kurs som meldes inn får en engangssum på 500 kr. 

Kurslærere som er lønnsmottakere kan tjene opptil 10 000 kr uten å måtte skatte av det. 

Næringsdrivende sender vanlig regning uten mva pr. time. 

 

Hva skal til for å få godkjent ett kurs hos studieforbundet Kultur og tradisjon. 

Kurset må ha minst 8 kurstimer.  Minst 3 kursdeltakere som fullfører kurset. 

Åpent kurs for alle, ikke bare medlemmer. Offentlig annonsert gjerne med at studieforbundet  kultur 

og tradisjon er medarrangør. 

 

Hvordan starte: Gå inn på Studieforbundet Kultur og tradisjon - https://www.kulturogtradisjon.no/ 

Der ligger skjemaet dere må fylle ut og annen informasjon. Hvis dere vil snakke med en ansatt på 

studieforbundet, ligger det også et telefonnummer på nettsiden deres.  

 

Lykke til med kurs!  

 

Studieleder i Akershus Bygdekvinnelag, Liv Kristin Brattum 

https://www.kulturogtradisjon.no/

