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Århus Lærerforenings medlemsaktivitetspulje 
 
På Århus Lærerforenings generalforsamling i marts 2018 blev det vedtaget, at ÅLF 
afsætter 35.000 kr. til en medlemsaktivitetspulje. Midlerne blev fordelt og anvendt i 
løbet af skoleåret 2018/2019.  
Århus Lærerforenings styrelse har besluttet, at aktivitetspuljen på 35.000 kr. udbydes 
igen i skoleåret 2019/2020. Aktivitetspuljen er en mulighed for, at det enkelte 
medlem, en gruppe af medlemmer eller en faglig klub kan søge midler til aktiviteter, 
der understøtter tanken om den involverende fagforening.   
 
Formålet med puljen 

 Det skal i højere grad være muligt for medlemmerne at løfte lokale initiativer 
og idéer ind i foreningens arbejde.  

 Aktivitetspuljen skal understøtte muligheden for at nytænke de eksisterende, 
traditionelle fællesskaber og give plads til at mødes i nye faglige 
fællesskaber/netværk båret af interesse.   

 Det er foreningens mål at skabe større sammenhænge mellem arbejdet på 
skoler/arbejdspladser og det politiske arbejde i Århus Lærerforening. 

 
Hvad, hvem, hvor meget, hvornår og hvordan 

 Hvem kan ansøge? Alle medlemmer med en god idé til et arrangement eller 
lignende, der involverer medlemmer i Århus Lærerforening. Af ansøgningen 
skal medlemmets fulde navn fremgå og eventuelt, hvem man søger på vegne 
af – altså, hvem er omfattet af ansøgningen. 

 Hvor mange penge kan man søge? Max. 7.000 kr. pr. ansøgning. 
 Hvordan ansøger man? Udfyld ansøgningen og send den til 133@dlf.org  
 Hvornår? Første ansøgningsfrist er 1. oktober 2019. Derefter løbende til 

pengene er fordelt. 
 Hvad kan man søge til? Til de skæve, vilde, kreative, sociale eller faglige 

aktiviteter i organisationen. Styrelsen behandler ansøgningerne og bevilger 
penge ud fra kriterier om alsidighed. 

 Forpligtelse: Foreningen vil gerne fortælle de gode historier, og derfor 
forpligter I jer til at hjælpe med at dokumentere aktiviteten. (dokumentationen 
koordineres af ÅLF’s kommunikationskonsulent) 

 
Har du/I spørgsmål til aktivitetspuljen og ansøgningsproceduren - kontakt 
næstformand, Dorthe Ryom Fisker, mobiltlf. 5192 2492 eller på mail dofi@dlf.org  
 
 
 
  



 

2/2 

Ansøgning til medlemsaktivitetspuljen 
 

Navn(e) 

 

ansøger ÅLF’s medlemsaktivitetspulje om  kroner 

 
Aktivitetstype? (sæt kryds) 

□ Lærerfaglig. Fx oplæg eller inspiration inden for fagrækkerne. Oplæg eller inspi-
ration indenfor pædagogik, samarbejde, trivsel eller lignede.  
Afprøvning af nye tiltag inden for samarbejde, udvikling af undervisningsforløb etc.  

□ Social. Fx arrangementer der understøtter den sociale sammenhængskraft mel-
lem kollegerne på skolen. Drøfte lærerfaglighed i en social kontekst. Komme på og 
udvikle gode idéer til undervisning udenfor den normale forberedelses/møderamme. 
At grine sammen  

□ Andet. Fx alternativ faglig klub. Iværksætte initiativer og komme med idéer til 
ÅLF og det politiske arbejde.  
 
For hvem? (sæt kryds) 

□  Lokal (på skolen) 
□ For alle i området eller alle medlemmer i ÅLF 
□ Andet 
 
Formålet med aktiviteten 
 
 
 
Hvad søger du/I penge til? 
 
 
 
___________________________________ 
Underskrift 
 
Med småt: Du/I forpligter jer til at hjælpe ÅLF med at dokumentere aktiviteten, så den gode historie kan komme ud.  


