
 

 
 
 
 
 
 

Norges Bygdekvinnelag skifter studieforbund 
 
Norges Bygdekvinnelag har vedtatt å melde seg ut av studieforbundet næring og samfunn og inn i 
studieforbundet kultur og tradisjon med virkning fra 1.1.2020. Studieforbundet kultur og tradisjon er 
et studieforbund for frivillige organisasjoner som blant annet driver opplæring i folkelig kultur som 
husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie og mye mer.  
 
 
Endringer med nytt studieforbund 
Vi ønsker at dette skiftet skal gi en ny giv i studiearbeidet. Det nye studieforbundet har enklere 
rutiner for å melde inn kurs. Kultur og tradisjon har også mange ferdige studieplaner for mange av 
våre kursemner, og de lager nye når det er behov for det og tilpasser etter lokallagene i Norges 
Bygdekvinnelags behov.  Seks ansatte på kontoret i Vågå sitter klar til å svare på spørsmål fra dere. Vi 
håper dette vil være med på å inspirere og motivere våre lokallag og fylkeslag til å arrangere og 
melde inn sine kursaktiviteter. 
 
Melde inn kurs i 2020 
I studieforbundet kultur og tradisjon er det tre måter å melde inn kurs for 2020. Dere kan allerede nå 
starte å melde inn planlagte kurs.  

  
1. Lokallaget kan søke via en åpen nettsøknad som dere finner på nettsiden til studieforbundet 

kultur og tradisjon  www.kulturogtradisjon.no.  Dette er den løsningen som de fleste 
kursarrangørene bruker i dag. 

2. Lokallaget kan benytte seg av KursAdmin, det samme systemet som vi har hatt tidligere. Om 
dere vil kan dere fortsette med denne praksisen. Det eneste dere da trenger er å be om ny 
innlogging. 

3. Det er også mulig å søke om støtte på papirskjema som kan sendes i posten til dere.  
 
Ta kontakt med studieforbundet kultur og tradisjon på post@kulturogtradisjon.no eller på telefon 
61217759 for å få svar på spørsmål om dette.  
 

Krav til kurs 
De viktigste kravene for å kunne søke støtte er at kursene er på minst 8 timer, det må være med 
minst 3 deltakere over 14 år og det må være minst 75 prosent frammøte. Kurset må også følge en 
studieplan og kurset må være åpent for alle.  
 

Sende rapport 
Uavhengig av hvilken av de tre måtene dere har søkt om støtte på, må dere føre liste over frammøtte 
og sende rapport når kurset er avsluttet. På rapporten skal det i tillegg til frammøte være med en 
oversikt over utgifter. Rapporten må sendes inn senest tre måneder etter den datoen dere oppga 
som avslutningsdato, og for kurs på slutten av året senest innen 15.01. 

  

https://www.kulturogtradisjon.no/om/medlemsorganisasjoner
http://www.kulturogtradisjon.no/
mailto:post@kulturogtradisjon.no


Tilskudd 
Når dere har fått svar på søknaden om støtte er pengene "holdt av" til dere, og dere får tilsendt 
summen dere har fått lovet dersom kursrapporten godkjennes. Satsene for 2020 vil bli fastsatt snart, 
de vil sees på nettsiden til studieforbundet.  Størrelsen på tilskuddet i 2019 er slik:  

 

• Kurs med lærer 98 kroner per time 

• Timer uten lærer (bare i kombinasjon med kurstimer med lærer) 40 kroner per time 

• Læringsverksted (kurs uten lærer/studiering uten lærer) 500 kroner for hele kurset 
uavhengig av timetallet. Da er det heller ikke krav om at utgifter skal oppgis. 

 
Er det noen dere lurer på så ikke nøl med å ta kontakt med studieforbundet kultur og tradisjon, de 
hjelper dere, ring eller send de en epost! Lykke til med studiearbeidet i 2020.  
 
Studieforbundet kultur og tradisjon 
Vågåvegen 35, 2680 Vågå 
Telefon:  61 21 77 50 
www.kulturogtradisjon.no  
post@kulturogtradisjon.no         
www.kulturogtradisjon.no https://www.facebook.com/kulturogtradisjon/   
 
 
Oslo, 21. november 2019 
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