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Ansøgning om støtte til fremmedsprogsnetværk 

Med henblik på at styrke det strategiske arbejde med fremmedsprog tilbyder NCFF støtte til oprettelse 
og igangsætning af kommunale netværk, som involverer såvel grundskole- som 
ungdomsuddannelsesniveau. 

Det overordnede formål med støtten er at bidrage til at igangsætte det strategiske arbejde med fokus 
på fremmedsprog samt at bringe fremmedsprogslærere fra forskellige fag og niveauer sammen på en 
måde, som giver mening for den enkelte kommune/institution. 

Kommunen/institutionerne forpligter sig på en treårig periode. NCFF-støtte og egenfinansiering ser 
således ud: 

Totalt minimumstimetal 
pr. deltagende lærer + 
minimumsmødeantal 

NCFF finansierer Ansøgernes minimums-
medfinansiering 

Timer/lærer Eksterne oplægsholdere 
(max 5000 kr./oplæg) Timer/lærer 

År 1 6 timer (2-3 møder) 5 2 1 

År 2 Total 4 timer (2 møder) 3 1 1 

År 3 Total min. 2 timer 
(Min. 1 møde) 0 0 2 

Lærere på ungdomsuddannelser udløser 374 kr./time, grundskolelærere 334 kr./time, jf. NCFF’s 
normale takster. Der kan maksimalt søges 100.000 kr./netværk. Den samlede ramme til netværk er 5 
mio. kr. Ved tildeling vil der blive taget højde for en geografisk spredning, men også 
kommunestørrelse m.v. vil indgå i vurderingen af evt. flere ansøgninger fra samme ansøger.

Den udfyldte ansøgning skal sendes til NCFFVest@au.dk OG NCFFOst@hum.ku.dk 
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Jeg bekræfter, at ansøgningen opfylder nedenstående betingelser – sæt kryds

• Det skal bestå af max 25 personer

• En fjerdedel af lærerne skal være fra ungdomsuddannelserne (netværket skal dog afspejle de
lokale forhold)

• De deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner samt kommunerne/skolerne forpligter sig på at
arbejde strategisk med fremmedsprog bl.a. via aktiv deltagelse i netværket

• Ansøgerne finansierer selv evt. forplejning - dog kan der søges max 15 kr. pr. deltager pr. møde til
let forplejning

• Ansøgerne finansierer selv evt. kørsel ifm. netværksmøderne

Begrundelse for ansøgning 

• Er netværket en del af en større strategisk indsats for fremmedsprog? Beskriv hvordan.
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Udgiftsberegner (NCFF) 

Her skal du angive følgende informationer: 

15.000 

Antal lærere (ungdomsuddannelse) 

Antal lærere (grundskole og EUD) 

3 oplæg á 5.000 kr. 

Hvis I ønsker forplejning, indtast 

antal lærere i netværket 

Total 

Ansøgerorganisation 

Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation 

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 

Opstartsdato

Her skal du angive netværkets opstartsdato 

Opstartsdato

(Disse udgifter aftales altid med NCFF)
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Øvrige organisationer (skoler, ungdomsuddannelser, kommuner), der skal være 
med i netværket 

Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation 

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 

Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 



Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation 

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 

Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 

5 
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Navn (leder) 

Stilling 

Ansættelsessted/organisation

CVR

Adresse (for organisation/
ansættelsessted)

E-mailadresse

Telefonnummer 

 Den udfyldte ansøgning skal sendes til NCFFVest@au.dk OG NCFFOst@hum.ku.dk 
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