
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SØK KURSTILSKUDD! 
- Det er enklere enn du tror! 
 



Hva er kurstilskudd? 
Kurstilskudd er en støtteordning der du kan 
søke timestøtte til opplæring via kurs, dette vil 
si at om teatergruppen din setter opp en 
forestilling, så kan dere søke midler 
til organisert opplæring i de forskjellige 
gruppene som f.eks. kostymegruppa, PR-
gruppa, kulissegruppa, skuespillergruppa osv. 
 
Det finnes en rekke studieplaner våre lag kan 
bruke for å søke kurstilskudd. I disse 
studieplanene står det beskrevet hvordan 
kurset skal gjennomføres osv. De forskjellige 
studieplanene er tilpasset våre lag og 
foreninger, slik at det skal være lett å søke 
tilskudd.  

F.eks. studieplanen "skuespillerteknikk" er for 
aktører som øver frem mot en forestilling, 
denne studieplanen har fokus på hva aktørene 
må igjennom før de setter opp forestillingen.  
 
NB! Det som står i studieplanene dekker ofte 
det som gjøres på øvingene i laget, se på 
planene og finn den som dekker hva dere gjør. 
Dere kan dermed få penger for den aktiviteten 
som er den organiserte opplæring og som kan 
kalles kurs. 

Hvem deler ut kurstilskudd? 
Frilynt er medlem i Studieforbundet kultur og 
tradisjon. Som medlem av Frilynt kan laget ditt 
derfor søke kurstilskudd fra Studieforbundet til 
kursene dere arranger. 

Alle kurs med lærer får 95 kroner timen per 
time som gruppa har kurs forutsatt at kurset 
har dokumenterbare utgifter (ikke 95 kr. per 
person). Dette er gjeldene timesats i 2018. 

Eksempel 1: 
En teatergruppe har en skuespillergruppe som 
ønsker å søke kurstilskudd for timene de øver 
til forestilling, si gruppen øver 75 timer før en 
forestilling. Da blir regnestykket slik: 95*75= 7 
125 kroner. Det vil si at dette skuespillerkurset 
kan motta 7 125 kroner i kurstilskudd dersom 
de har tilsvarende i dokumenterbare utgifter. 

 

 

 

 

Eksempel 2: 
Den samme teatergruppen som i eksempel 1 
har en kulissegruppe som skal planlegge og 
utarbeide scenografi til forestillingen, de 
jobber med dette i 55 timer. Da blir 
regnestykket slik: 95*55= 5225, det vil si at 
kulissegruppen får 5225kroner i tilskudd for 
dette kurset. 

Denne teatergruppen har til sammen fått 
12.350 kroner i kurstilskudd på kun to kurs. 
 
NB! Dersom dere har organisert dere i ulike 
grupper er det lurt å melde inn forskjellige kurs 
for de ulike gruppene som er med i 
revyen/teateret. Da er det enklere å rapportere 
og det blir lettere å tilfredsstille kravene slik at 
laget får mer tilskudd. Hvis dere ikke er 
organisert i forskjellige grupper så kan dere 
bruke studieplanen Revy/skuespillerteknikk. 
 
Hvorfor kan vi motta kurstilskudd? 
Grunnen til at Frilynts medlemslag kan søke 
kurstilskudd er at mye av den aktiviteten dere 
utfører i laget er organisert opplæring. 
Opplæring av skuespillerne i teatergruppa, 
musikerne i bandet, lydfolket eller de som skal 
lage kulisser. Når dere organiserer aktiviteten 
og bevisst gir organisert opplæring kan dere få 
tilskudd! 

Så sant dere gir organisert opplæring, oppfyller 
kriteriene til et kurs og gruppen følger en 
godkjent studieplan så er dette et kurs, og dere 
kan derfor motta kurstilskudd. 
 
Kort tekst om kurstilskudd: 
Vi lærer som kjent hele livet. Men i pedagogisk 
mening snakker vi om læring når flere 
deltagere er samlet på organisert vis og skal 
sette seg inn i et emne ut fra en bestemt plan 
og med et bestemt mål for øye. 
 
At du har øvd spansk hjemme på egen hånd er 
fint, men det er ikke en læreform som gir rett til 
tilskudd gjennom Studieforbundet kultur og 
tradisjon. En vennegjeng på fjelltur driver bare 
med opplæring hvis turen er fylt med et 
planmessig læringsinnhold, og det er bare 
disse timene som blir godkjent (ikke fisketuren, 
eller sangen rundt leirbålet når læringsøkta er 
over). 

 

 

 



Hva er kravene for å søke kurstilskudd? 

ü Laget må være medlem i Frilynt Norge 
ü Kurset må ha minst 3 deltagere, som 

deltar på min. 75% av kurset for at det 
skal være gyldig. 

ü Kurset/Studietiltaket må vare minst 8 
timer 

ü Deltagerne må fylle 14 år det året 
studietiltaket starter 

ü Kurset må følge en godkjent studieplan 
(Disse finner du på 
https://www.kulturogtradisjon.no/tilsk
udd) 

ü Kurset må være offentlig utlyst. 
ü Kurset registreres hos Studieforbundet 

kultur og tradisjon. Det søkes om 
kursstøtte ved å fylle ut søknadsskjema. 
 

NB! Skjemaet må sendes til 
studieforbundet før kurset starter. (Nettbasert 
søknadskjema) 

 
Hvordan søke kurstilskudd? 
Når man skal søke kurstilskudd kan man følge 
vår guide som består av tre svært enkle trinn. 
Disse trinnene forklarer i detalj hva du må gjøre 
for å motta tilskudd. Det er enklere enn du tror, 
og jo fler ganger du søker, jo lettere går det 
etterhvert. 

NB! Det er viktig at du sender inn søknad før 
kurset starter. Man kan ikke søke for timer dere 
allerede har brukt. Søk i dag og kom i gang! 

Trinn 1: Dette gjør du før kurset starter opp. 

Når man skal registrere et kurs så er det første 
man gjør å fylle ut et nettbasert søknadskjema. 
Slik finner du og fyller ut skjemaet: 

ü Gå inn på kulturogtradisjon.no  
ü Velg: Søk kursstøtte på nett (i menyen 

på skjermens høyre side) 
ü Velg ”studieplan” (søk så fram den 

studieplanen som passer best for 
kurset) 

ü Trykk ”Søk om støtte til kurs med denne 
studieplanen” (fyll så inn all 
informasjonen det bes om i skjemaet 
som nå dukker opp) Guide på neste side. 

ü Send inn skjemaet 

Er det noe som er uklart, er det bare å sende en 
epost til post@kulturogtradisjon.no eller ringe 
på telefon 61 21 77 50. 
 

NB! Har laget organisert opplæring i flere 
grupper kan man søke for alle gruppene, dvs. 
en for kostymegruppa, en for 
skuespillergruppa, en for kulissegruppa osv. 
 
Når dette er gjort kan dere starte opp med 
kurset. 

Veiledning til det nettbaserte søknadskjemaet 

NB! Det er viktig å merke seg at man må fylle ut 
dette skjemaet for hvert kurs dere skal ha, 
altså en for skuespillerteknikk, en for 
kulissegruppa, en for skrivegruppa osv. 

Her går vi igjennom skjemaet felt for felt. 

ARRANGØR: 

Organisasjon: Her velger du ”Frilynt Norge”, 
fordi dere er medlem hos oss og kan søke disse 
midlene. 

Lokallag: Trykk på den lille pilen ved siden av 
lokallag. Det vil dukke opp et nytt vindu der du 
kan søke etter laget ditt. Hvis ikke laget dukker 
opp, ta kontakt med Studieforbundet kultur og 
tradisjon på post@kulturogtradisjon.no eller 
ringe 61 21 77 50. 

Org nr.: Her skriver du opp 
organisasjonsnummeret deres. 

Bankgironummer: Her skriver du inn 
kontonummeret til laget, der du vil ha pengene 
inn når kurset er ferdig. 

Kontaktperson: Her skriver du inn navnet på 
personen som søker disse midlene, 
antageligvis deg, siden du nå leser dette. Dette 
er for at Studieforbundet kultur og tradisjon 
skal ha en kontaktperson de kan snakke med 
om de lurer på noe med kurset deres. 

Adresse: Her skriver du adressen til 
kontaktperson. 

Postnummer/sted: Her skriver du 
postnummer og sted til adressen i feltet over. 

Telefonnummer: Her skriver du 
telefonnummeret til kontaktperson. 

E-postadresse: Her skriver du inn e-
postadressen til kontaktperson. 

 



INFORMASJON OM STUDIETILTAKET: 

Kurskommune: Her skriver du inn navnet på 
kommunen som kurset skal holdes i. 

Studieplan: Her vil studieplanen du har valgt 
ligge med.  

Kursnavn: Her kan du skrive inn et navn på 
kurset. Da er det lettere å se på innbetalingen 
hvilket kurs det gjelder dersom dere har mange 
kurs. 

Kurslærer: Her skal du skrive inn navnet på 
lederen for den aktuelle gruppen, det er gjerne 
denne personen som tar seg av å fylle ut 
frammøtelistene på gruppa.  

(Det er læreren/lederen som har det 
pedagogiske ansvaret for kurset og at 
studieplanen blir fulgt. Man må ikke ha noen 
utdanning for å være leder, men det bør være 
en person som har oversikten på kurset. Dette 
kan også være instruktøren på feks. 
skuespillerteknikk kurset.) 

Telefonnummer: Telefonnummeret til 
kurslæreren. 

E-postadresse: E-postadressen til 
kurslæreren. 

Fødselsår: Fødselsåret til kurslæreren. 

Adresse: Adresse til kurslæreren. 

Postnummer/-sted: Her skriver du 
postnummer og sted til adressen til 
kurslæreren. 

Timer: Her skriver du opp et estimat på hvor 
mange timer du tror dere kommer til å bruke på 
kurset. 

Timer med lærer kan gi et tilskudd på kr. 95,- pr 
time. 
Timer uten lærer kan gi et tilskudd på kr. 30,- pr 
time. 

Dato for kursstart: Her velger dere datoen når 
kurset starter, altså første kursdag. 

Dato for kursslutt: Her velger dere datoen når 
kurset er ferdig, altså siste kursdag. 

Undervisningstid: Her huker du av de 
alternativene som passer dere best med når 
dere har kurs, man kan huke av flere. (Dagtid, 
kveldstid og/eller helg) 

TILRETTELEGGINGSTILSKUDD (SÆRLIGE 
MÅLGRUPPER) 

Kurset har deltagere som kvalifiserer for 
tilretteleggingstilskudd: Denne huker dere 
kun av hvis dere har noen i gruppa som har 
utviklingshemninger, språkproblemer eller 
noen som trenger ekstra tilrettelegging for å 
være med. Om dette er aktuelt kan dere ta 
kontakt med Studieforbundet kultur og 
tradisjon. 

Kommentarer: Her skriver du evt. spørsmål 
eller tilleggsopplysninger du måtte ha om 
kurset, om du ikke har noe lar du feltet stå 
åpent. 

Jeg bekrefter at studietiltaket skal 
gjennomføres etter tilskuddsreglene: Denne 
huker du av, hvis du bekrefter at kurset 
gjennomføres i tråd med gjeldende 
tilskuddsregler. 

TRYKK ”SEND SØKNAD”, OG KURSET BLIR 
REGISTRERT! 

Når dette er gjort har du fylt ut skjema for et 
kurs, du vil motta en e-post med opplysningene 
som er fylt ut, og etter noen dager vil du motta 
en ny e-post med  kursnummer og 
rapportskjema. Det er ikke så vanskelig, og jo 
flere ganger du gjør det, jo raskere går det. 

HUSK!: Jo fler kurs dere har, jo mer 
opplæringstilskudd får dere. Noen lag i Frilynt 
tar ut opp mot 100.000 i året på disse midlene. 

HUSK! Hvis et kurs blir avlyst må det gis 
beskjed til Studieforbundet kultur og tradisjon, 
slik at de får fjernet kurset fra sine systemer.

 

 

 

 

 

 



Trinn 2: Dette gjør du når kurset er i gang.  

Når kurset er i gang, er det eneste dere 
trenger å gjøre å fylle ut frammøtelister. 
(Det må være minimum 3 deltagere på en 
gruppe, men skriv opp alle dersom det er 
fler).  

NB! Det er viktig at dere er flinke med å 
føre opp hvem som møter på hver øvelse, 
slik at dere har kontroll på dette når 
kurset er over. Om dere har ryddige 
frammøtelister og er flinke med å fylle ut 
disse blir sluttrapporten meget enkel å 
fylle ut. 

Mal til deltakerlister finner du på: 
https://frilynt.no/sok-tilskudd/  

Trinn 3: Dette gjør du når kurset er ferdig: 

Når kurset er ferdig så skal det 
rapporteres til Studieforbundet Kultur og 
tradisjon, dette gjøres i form av et 
rapportskjema som du får tilsendt fra 
Studieforbundet når du sender inn den 
nettbaserte søknaden i trinn 1. 

Om du ikke har fått rapportskjema tilsendt 
kan du ta kontakt med Studieforbundet 
Kultur og tradisjon på 
post@kulturogtradisjon.no eller ringe 61 21 
77 50. 

Du finner også rapportskjema på 
kulturogtradisjon.no under kursstatistikk, 
velg Frilynt Norge og finn deres lag. Når 
du finner kurset, trykk på det lille pluss-
tegnet. Nederst til høyre i den gule ruten 
vil det stå last ned rapportskjema.  

NB! Husk at det er unikt kursnummer på 
hvert enkelt kurs. 

Rapportskjema er et skjema som skal 
fylles ut når kurset er ferdig. 
Informasjonen som skal skrives inn i 
rapportskjema er det som står på 
frammøtelista.  

Slik fyller du ut rapportskjema: 

Regnskap: Her skal du skrive opp 
utgiftene dere har hatt for kurset. Man 
kan ikke få mer i tilskudd enn man har 
utgifter. Bilagene skal oppbevares av 
arrangøren for eventuell kontroll. 

Dato/timer: Her fyller du ut dato for 
kursstart og kursslutt, timer MED lærer og 
evt. timer UTEN lærer. 

Frammøteliste: Du trenger ikke fylle ut 
denne hvis du allerede har laget en 
frammøteliste.  

Deltakere med 75% eller høyere 
oppmøte: Her fyller du ut antall kvinner 
og menn som var på kurset. 

Huk av for at deltagerne har mottatt 
kursbevis. 

Antall vedlegg: Her skriver du inn antall 
vedlegg du har lagt ved. Eks. 
Frammøteliste, regnskap og lignende. 

Underskrift: Her skal den læreren for 
kurset signere og skrive datoen han/hun 
signerer. 

Når rapportskjemaet er ferdig utfylt og 
signert av læreren for kurset må læreren 
også signere på frammøtelisten som 
hører til det aktuelle kurset. 
Når frammøtelisten og rapportskjemaet 
er ferdig utfylt og signert så sendes dette 
til Studieforbundet Kultur og tradisjon. 
Adresse: Studieforbundet Kultur og 
tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 VÅGÅ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bli medlem i Frilynt!  

Det er enkelt å bli medlem i Frilynt. Gruppa 
må være demokratisk oppbygd og politisk, 
språklig og religiøst uavhengig. Om 
gruppa har samarbeid med skolen, 
kulturskolen eller kommunen er ikke noe 
hinder, så lenge man også kan definere 
dette som en fritidsaktivitet, og at man 
har et demokratisk valgt styre. Vi gir dere 
gjerne tips til organiseringen.  

Dette kreves av gruppa:  

1. Demokratisk oppbygning med eget 
styre, årsmøte og vedtekter.  

2. Alle medlemmer som er fylt minst 
15 år skal ha fulle demokratiske 
rettigheter og innflytelse, og rett til 
å la seg velge i styret lokalt, i fylket 
og i landsstyret.  

3. Kontingent på minimum kr. 50,- pr. 
medlem i gruppa. (dette beholder 
gruppa selv, men man skal kunne 
dokumentere dette i regnskapet)  

4. Medlemsliste med navn, adresse 
og fødselsår på alle betalende 
medlemmer i gruppa. (føres i tråd 
med våre retningslinjer for 
medlemsregister)  

5. Sende inn årlig rapportskjema for 
lagets virksomhet.  

Se frilynt.no for mer info.  

Hjelp til å søke medlemskap eller starte 
opp 
Vi hjelper dere gjerne med å lage 
vedtekter, starte opp teatergruppa, 
fritidsklubben, skolerevyen osv. – og 
veileder dere i forhold til medlemslister og 
spørsmål dere måtte ha. Alt dette kan vi 
mye om.  

 

 

 

 

 

 

Om Frilynt Norge  

Kort om Frilynt  
Frilynt Norge, stiftet i 1965, er en 
landsomfattende, frivillig barne- og 
ungdomsorganisasjon med hovedvekt på 
kultur. Amatørteater, ungdomslag, 
skolerevyer, fritidsklubber, kor, 
danseverksteder, filmverksteder utgjør 
medlemmene. Vi er partipolitisk, religiøst 
og språklig nøytrale.  

Antall medlemmer  
Vi vokser hvert eneste år, og har rundt 
15.000 medlemmer fordelt på over 180 
lokallag i hele Norge. Stadig flere lag 
søker medlemskap – og nye lokallag 
startes opp, og mye tyder på at Frilynt vil 
ha et sted mellom 10.000 og 20.000 
medlemmer om få år.  

Hvor får vi statstilskudd fra?  
Frilynt Norge får driftstilskudd fra Barne- 
likestillings– og 
inkluderingsdepartementet og 
Kulturdepartementet.  

Hvordan utregnes statlig tilskudd?  
Antall medlemmer under 26 år lokalt, 
antall medlemslag, sentrale kurs, antall 
produksjoner og kurs lokalt er noe av det 
som avgjør hvor mye vi får til drift.  

Hvor får vi frifond fra?  
Frilynt deler hvert år ut frifondmidler til 
medlemmene. Disse pengene kommer fra 
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU).  

Kontaktinformasjon  
Sentralbord: 33 48 80 90 
E-post: post@frilynt.no 
Web: www.frilynt.no 
Post- og besøksadresse: 
Uranienborgveien 4, 3217 SANDEFJORD  

 


