Rammer og kriterier for Den Gode Idé - Greve Kommune.
Rammer for Den Gode Idé

Præcisering

Ansøgningsdeadline

Ansøgningsdeadline den 1. februar

Forberedelse og evaluering

Der bevilges kun midler til forberedelse og evaluering for projekter, der skal opfindes fra bunden, og som har stort potentiale for
evt. senere at skulle udbredes i større målestok.
I projekter, der handler om at gennemføre en allerede udviklet aktivitet, er forberedelsen inkluderet i timelønnen.

Midler til Den Fortsat Gode Idé

Der kan maksimalt bevilges 1/3 af den samlede pulje til Den Fortsat Gode Idé

Kriterier for Den Gode Idé

Præcisering

Variation i skoledagen
Understøtte elevernes læring

Prioritering af midler

SFO-Projekter
Ansøgninger fra enkeltpersoner

Gentagelser af Den Fortsat Gode Idé

Aftale med en skole/klasse

Projekter skal skabe variation i skoledagen og understøtte læringsmålene for Bevægelse, understøttende undervisning og Den
Åbne Skole. Bevægelse skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag. Den
Åbne Skole skal styrke den lokale sammenhængskraft ved at øge kendskabet til samfundet og foreningslivet
Projekter skal understøtte elevernes læring ved at igangsætte forløb, der er forankret i forskning eller anden viden om, hvad der
virker i forhold til elevernes læring.
1. Projekternes potentiale for videreførelse efter projektets afslutning.
2. Antallet af klasser/elever der får gavn af forløbet i forhold til økonomien.
3. Variation i hvem der får tildelt midler både på skoleniveau og i forhold til typen af ansøgere (skoler, institutioner, foreninger,
enkeltpersoner).
Projekter, hvor SFO indgår omkring understøttende undervisning i skoletiden, prioriteres fuldt på linje med skoleprojekter.
Projekter, der planlægger aktiviteter i selve SFO-tiden, indgår derimod ikke i denne pulje, da det ikke er en del af Den Åbne Skole.
Projekter fra enkeltpersoner vil altid bliver prioriteret lavere end et tilsvarende projekt fra en forening eller institution.
Der er ikke fastsat en øvre grænse for antal gange, et projekt kan få midler under Den Fortsat Gode Idé. Men et projekt får lavere
prioritet for hver gang, der søges midler hertil, da puljen ikke et tænkt at skulle finansiere drift. Aktiviteter, der ønskes gentaget
igen og igen, bør som udgangspunkt tænkes ind i et fast samarbejde mellem den pågældende forening/institution og skole og
dermed finansieres inden for eksisterende budgetter.
Projekter har følgende prioritering i relation til, om ansøger har indgået en aftale med en skole/klasse om projektet:
1. Ansøgninger med en klar aftale med en specifik klasse eller skole.
2. Ansøgninger som har fået positive tilkendegivelser om deltagelse fra en eller flere skoler i forbindelse med projektet.
3. Ansøgninger, der ikke har haft kontakt til skoler eller klasser.

