Pedagogisk utviklingsarbeid i Musikkens studieforbund
søknadsfrist 5. februar 2019
Musikkens studieforbund utlyser nå midler til pedagogisk utviklingsarbeid for perioden
2019-2020. Vi ønsker velkommen alle gode prosjekter som kan utvikle læring i det frivillige
musikklivet.

Hvem kan søke tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid?
Tilskuddsordningen forbeholdes medlemsorganisasjoner og fylkesledd i MSF.
Utviklingsprosjekter i medlemsorganisasjonene skal forankres på nasjonalt nivå i
organisasjonen, men regionale og lokale ledd kan selvsagt være bidragsytere og arenaer i
utviklingsprosjektene. Tilsvarende kan prosjekter som forankres i MSFs fylkesledd involvere
lokale lag i fylket.
To eller flere medlemsorganisasjoner og/eller fylkesledd kan søke prosjektmidler i fellesskap.
Utviklingsprosjektet skal i slike tilfelle ha utpekt én ansvarlig organisasjon («operatør») med
ansvar for prosjektgjennomføring og – rapportering overfor MSF.
Samarbeidsprosjekter prioriteres i tilskuddsfordelingen, fordi vi forutsetter at disse
prosjektene vil nå bredere ut og komme flere kursarrangører og – deltakere til gode både i
prosjektperioden og senere.

Hva er pedagogisk utviklingsarbeid?
Prosjektet det søkes tilskudd til skal være knyttet til voksenopplæring i studieforbund.
Prosjektet skal være et reelt utviklingsprosjekt med nyskapende og fremtidsrettede mål.
Med dette som grunnlag kan man tenke seg mange former for prosjekter, både i form av
organisasjonsutvikling, materiellutvikling (kursmateriell), og som utprøving av nye
kursmodeller for nye og/eller eksisterende målgrupper. Prosjektene skal fremme samarbeid
og ha overføringsverdi til andre organisasjoner og/eller kursarrangører.
Pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til voksenopplæring i studieforbund kan bidra til
utvikling av kurs og studieplaner, pedagogiske metoder og – praksisformer, utvikling av
kursmateriell o.a.
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Pedagogisk utviklingsarbeid kan også omfatte organisering og utprøving av nye former for
kurssamarbeid, nye kursarenaer (f eks kurs arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon;
«e-læring») og nye kurstiltak for å nå voksenopplæringslovens mål (Lov om
voksenopplæring §4, punkt a-f).

Hvilke emneområder kan det søkes støtte til?
Styret i MSF fastsetter årlig prioriterte områder for ekstra tilskudd til kurs. Gjeldende
satsningsområder i inneværende periode (2017 – 2019) er:
•
•
•
•
•

Interessepolitiske kurs, kurs i påvirkningsarbeid
Skolering av tillitsvalgte, kurs i organisasjonsarbeid
Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
Tiltak rettet mot integrering og inkludering
Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler

Prosjektsøknader innen disse emnene prioriteres ved søknadsbehandlingen i 2019, men også
andre emner kan komme i betraktning.
I tillegg ønsker MSF prosjekter som stimulerer til bruk av e-læringsmetoder.

Tidsramme for utviklingsprosjekter som gis tilskudd i 2019
Søknadsfrist er 5. februar 2019.
Tildeling av tilskudd skjer på MSFs styremøte i uke 9, 2019.
Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid gis med en tidsramme fram til og med første
halvår 2020, med krav om innlevering av framdriftsrapport pr. 31.12.2019.

Tillatte kostnader i prosjektene
MSF forutsetter at kontorplass med teknisk utstyr inngår som del av søkernes
egenfinansiering i prosjektene, slik at denne typen kostnader og innkjøp ikke skal dekkes via
prosjekttilskudd.
Kostnader for prosjektmedarbeider (lønn, sosiale utgifter) og kostnader til publisering av
prosjektresultater (trykking av rapporter, nytt studiemateriell og lignende) vil kunne dekkes,
avhengig av prosjektets art. Det samme gjelder nødvendige reiser, møter og kurs knyttet til
prosjektene, i tråd med prosjektbeskrivelse og – budsjett.
I søknadsbudsjettet skal lønns- og personalkostnader, andre kostnader og
egeninnsats/egenfinansiering i prosjektet spesifiseres hver for seg.
Spesifisert budsjett skal lastes opp som filvedlegg til elektronisk søknad.
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Eierskap til prosjektdokumentasjon mv
Vi gjør oppmerksom på at MSF vil inngå avtale med tilskuddsmottakere om bruk og
publisering av kursmateriell, studieplaner/kursplaner og andre resultater av
utviklingsprosjektene. Alt trykt og/eller offentliggjort materiell skal merkes med
opplysninger om MSF som tilskuddsgiver, inkludert MSFs logo og navn. MSF skal ha rett til
å bruke aktuelt materiell etter prosjektenes avslutning.

Søknad og frist
Søknad med vedlegg sendes elektronisk på skjema som finnes her:
http://www.musikkensstudieforbund.no/tilskudd/pedagogiskutviklingsarbeid/
Søknadsfrist er senest tirsdag 5. februar 2019 kl. 23.59.
Etter dette tidspunkt lukkes søknadsskjemaet på nett.

Lenke til Lov om voksenopplæring: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
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