SØKNAD OM BUNTE-BUSSE-STIPEND FOR TYSKKLASSER (2017)
NØKKELINFORMASJON
1. Søkers (lærerens) navn og skole

2. Er søkeren medlem i TYSKFORUM?

Ja

Nei

3. Tiltakets tittel og overordnet/ kort beskrivelse

4. Samlet søknadsbeløp i NOK

INFORMASJON OM SØKER
1. Skolens postadresse, telefon, e-postadresse, ev. hjemmeside

2. Kontaktperson, navn og stilling

3. Kontaktperson, e-postadresse og telefon

4. Kort informasjon om skolen og klassen

5. Har søkeren tidligere mottatt Bunte-Busse-stipend?

BANKOPPLYSNINGER
1. Bankens navn og adresse

2. Kontoinnehavers navn

3. Kontonummer/ IBAN / SWIFT / Kontoens valuta

Ja

Nei

NÆRMERE OM STUDIETUREN
1. Hvor skal studieturen gjennomføres?

2. Studieturens varighet (dato, dager)

3. Hva er hensikten med studieturen?

4. Hva er studieturens forventet utbytte?

5. Hva er planene for spredning og forventet spredningseffekt?

6. Vennligst skisser studieturens program og overordnet tema. (I tillegg legges ved et tabellarisk programutkast.)

7. Hvordan skal studieturen integreres i tyskundervisningen?

8. Vennligst skisser din idé for prosjektsamarbeidet med den tyske klassen/ skolen.

9. Vennligst skisser dine idéer for studieturens rammeprogram.

10. Inngår studieturen i et eksisterende samarbeid med en tysk skole eller har du/ din skole planer om å etablere
et slikt samarbeid?

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN
1. Jeg / skolen har søkt om eller har fått midler til finansiering av studieturen fra følgende instanser:

2. Vennligst skisser studieturens finansieringsplan.

VEDLEGG
(
(
(
(
(

) Rektors erklæring
) Utkast til program
) Dokumentasjon av bankopplysninger
) ______________________________
) ______________________________

DATO OG UNDERSKRIFT
Jeg bekrefter at jeg har fullmakt til å inngå rettslig bindende avtaler på vegne av søkeren, og jeg bekrefter etter
beste skjønn og overbevisning at opplysningene i denne søknaden er korrekte.

_________________________________
Sted og dato

________________________________________________________
Navn og underskrift

INNLEVERING
Søknaden innleveres per e-post til buntebusse@tyskforum.no og består av én vedlagt PDF-fil, med
signert søknadsskjema og alle vedlegg i ovenfor nevnt rekkefølge. Ufullstendige søknader eller
ettersendte dokumenter vil ikke bli vurdert (jf. punkt 4).

