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Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) 

 

Hvert semester kan alle lokalforbund søke økonomisk støtte fra K-stud.  

K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet er altså 

medlem av K-Stud, som organiserer de fleste kristne organisasjonene i Norge. 

Studieforbundene fordeler statsstøtten til voksenopplæring. Voksenopplæring er her forstått 

som «organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet». Det betyr 

at de av lokalforbundenes arrangementer der deltakerne kommer for å få økt kunnskap, 

innsikt eller forståelse av et tema forstås som «voksenopplæring», som dere altså kan få 

statsstøtte til å gjennomføre. 

 

Eksempler på aktiviteter som kan godkjennes som voksenopplæring: 

bibel&børst 

Debatter 

Temakvelder 

Filmkveld med påfølgende diskusjon 

 

Eksempler på aktiviteter som ikke vil godkjennes:  

Gudstjeneste/messe, matpakkeaksjon, brettspillkveld, stand, årsmøte/allmøte (med mindre 

dere har en innledning eller foredrag i forbindelse med møtet), band-/korøvelse, måltider, 

fester og aksjoner. 

 

 

 
 

For å få støtte fra K-Stud, må semesterprogrammet til lokalforbundet registreres som et 

«kurs». Dette gjør dere så snart dere har semesterprogrammet klart. Dere søker ved å 

registrere alle aktiviteter dere skal gjøre som kan forstås som «voksenopplæring» 

 

Semesterprogrammet registreres som et kurs hos K-Stud ved at styret går gjennom alle 

postene på programmet som kan anses som en studieaktivitet, og så gir dette en overskrift 

som kan dekke alle de forskjellige postene. Det er lurt å finne en tittel som både er bred nok 

til å dekke alle arrangementene, men også er tydelig nok til å gi en forståelse av at det er 

naturlig å se arrangementene i sammenheng. Typiske kurstitler for et semesterprogrammet i 

Forbundet vil kanskje være «Å være kristen i dag», eller «Å arbeide for Guds rike – hva er 

det?».  

 

I 2016 er tilskuddet på 90 kroner per kurstime. Det betyr at hvis der gjennomfører 3 

bibel&børst á to timer og 1 filmkveld på 3 timer, vil dere få utbetalt 810,- kroner.  
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Kravene til å få utbetalt støtte er (i 2016): 

 

Minst 8 kurstimer 

Minst 1 deltaker må fullføre (75% oppmøte) 

Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret 

Studieplan/materiell må være forhåndsgodkjent 

Komplett frammøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på deltakerne 

 

Det siste punktet løses enklest ved at styret i lokalforbundet registreres som deltakere på 

kurset. Dette er de deltakerne som mest sannsynlig vil være med på flest aktiviteter, og det gis 

altså ingen ekstra støtte for å registrere alle som er innom arrangementene. Det eneste kravet 

er altså at minst én av dere må delta på minst 75 % av arrangementene. Registreringen gjøres 

enkelt på nettsidene til K-Stud, og etter hvert arrangement kan dere også enkelt merke av 

hvem som har deltatt på hvert enkelt arrangement.  

 

Vi anbefaler dere å gå inn på nettsidene til K-stud å lese gjennom tilskuddsreglene før dere 

søker hvert semester, da reglene kan forandre seg litt fra år til år.  

 

 

Punkt 1: Studieplan: 
Når semesterprogrammet er klart kan dere starte søknadsprosessen. Det kan være greit å gjøre 

dette ca. seks uker før semesteret starter slik at dere er sikre på at dere får studieplanen 

godkjent før aktivitetene starter. Når setter seg ned for å sette opp semesterplan for kommende 

semester i mai/juni og november/desember, kan dere gjøre det til en rutine at dere samtidig 

legger inn søknad til studieplan i k-stud slik at dette er klart til neste semester.  

Slik gjør dere det:   

Gå til nettsiden k-stud.no.  

Trykk der det står «Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!» 
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Da vil du komme til en side som ser slik ut:  

 

Trykk der det står «Søk om tilskudd og studieplan her!» 

Da vil du komme til en side som ser slik ut:  
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Her trykker du på «Lag ny studieplan for studiegrupper og kurs».  

Du vil da komme til en side med et skjema som må fylles ut. Skjemaet har 11 punkter. Hvert 

lokalforbund må opprette en egen gmail-konto (f.eks bergensforbundet@gmail.com) før man 

fyller ut dette skjemaet. Dette er for at hvert lokalforbund skal ha en egen konto inne på k-

stud sine sider hvor dere kan ha oversikt over hva dere har søkt på tidligere, men også for at 

innloggingen deres ikke skal måtte være personbasert.   

 

Skjemaet fylles ut på følgende måte:  

 

mailto:bergensforbundet@gmail.com
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Når det gjelder punkt 11, har jeg aldri tidligere lagt til vedlegg i søknadene. Hvis ikke 

reglementet endrer seg kan dere derfor se bort fra dette punktet.  
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Når alle punktene er ferdig utfylt kan dere trykke på «Send søknaden». Da sendes denne til K-

stud sine saksbehandlere, og dere vil vanligvis få svar på om den er godkjent eller ikke i løpet 

av et par uker. Noen ganger er saksbehandlingen lengre, derfor er det lurt å være ute i god tid.  

 

Punkt 2: Informasjon: 
Når dere har fått godkjent studieplanen kan dere begynne å registrere informasjon inn i 

søknaden deres. Dere vil motta innloggingsinformasjon fra K-stud, og når dere har logget dere 

inn vil dere bli møtt av denne siden:  

 

Under «Aktuelle studieplaner og søknader» vil du finne den godkjente studieplanen deres. 

Trykk på den grønne lenken på den aktuelle studieplanen. Du vil da få opp en side med den 

godkjente studieplanen, samt faner for samlinger, deltakere, frammøteliste og søknad om 

tilskudd. Dette er altså selve søknaden, det er her en registrerer all informasjon k-stud trenger 

for å gi dere penger.  
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Under fanen «Samlinger» fører du opp dato, klokkeslett og varighet for alle aktiviteter dere 

har på semesterprogrammet som dere kan få støtte for (husk at man ikke kan få støtte for alle 

arrangementer).  

 

Under fanen «Deltakere» fører du opp navn, adresse, postnummer, fødselsår og kjønn på 

medlemmene i styret.  
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Når du har registrert alle arrangementene som dere kan få støtte for og alle deltakere, vil du få 

opp en frammøteliste. Da kan du krysse av på hvem som var på hvilke arrangementer.  

Lista kan se sånn her ut:  

 

 

Når alle arrangementene er vel gjennomført, og frammøtelista er ferdig krysset av, er det tid 

for å sende inn søknad om tilskudd. Dette er den siste fanen i søknaden. Da er det viktig at 

dere går gjennom alle ti punktene i søknaden for å se at alt ser riktig ut før dere trykker «Send 

søknaden».  
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Under punkt 1. Arrangør må dere sette inn kontonummer. Hvis dere ikke har det fra før, kan 

dere få dette fra generalsekretær.  

 

Punkt 3: Send inn 
Når dere har gått gjennom søknaden og sett at alt stemmer, kan dere trykke på «Send 

søknaden». Søknaden sendes inn elektronisk til K-stud, og tilskudd vil utbetales til deres 

kontonummer. Når søknaden er ferdig behandlet vil dere få en epost med informasjon om 

hvor mye støtte dere har fått.   


