Informasjon 02 til kontaktpersoner for Drømmestipendet
Hei
Du skal nå ha fått tilgang til systemet med tilsendt passord og brukernavnet er e-postadressen din.
Når du logger inn så vil du får se om det er noen som har søkt fra «oppvekstkommunen sin» eller
ikke. Vi håper at det kommer søkere fra alle landets 356 kommuner.
Vi har fått beskjed om at det er noen problemer med å få logget seg på, og dette er meldt
leverandør som lover å ha dette i orden innen kort tid.

Status 26. oktober
Antall søkere 63 (måltall for 2021 er 250).
Antall kommuner som har søkere er 42.
Informasjon er sendt til alle landets videregående skoler, folkehøgskoler, universitets- og høgskoler
med oppfordring om at de deler informasjonen på sine plattformer.
Sosiale medier er i kontinuerlig bruk.

Viktige datoer frem til sommeren 2021
8. januar 2021 – søkeportalen stenger
14. – 22. januar 2021 (nominasjonsperiode ute i kommunene)
•
•

•

•

Alle søknadene er klare (alt skal være i orden teknisk før denne perioden starter) til at
kommunene får mulighet til å gjennomføre en lokal nominasjonsprosess.
Vi anbefaler at denne prosessen, som du har ansvaret for, involverer fagpersoner i
kommunen og at dere ser muligheten til å fortelle om dette til lokalpressen, i sosiale medier
osv. Inviter gjerne med en politiker eller flere – dette skaper ofte bra oppmerksomhet.
I denne prosessen skal kommunen velge hvilke søkere som nomineres videre til «nasjonal
jury» og hvilke søkere man velger å ikke nominere. Søkere som ikke nomineres må få
informasjon om dette fra deg som kontaktperson. Søkere som nomineres vil bli publisert på
Drømmestipendets nettsted.
Det vil komme nærmere veiledning for dette arbeidet på et senere tidspunkt.

23. januar – 28. februar - Nasjonal juryperiode
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1. mars – 9. april 2021 - planleggingsperiode for de kommuner som skal ha utdeling.
• Dette arbeidet skjer i samarbeid med stipendmottaker og Norsk
Tipping/kulturskolerådet.
• Drømmestipendet vil dekke eventuelle reisekostnader for stipendmottaker på inntil kr.
2.500.-. Stipendmottaker må sende refusjonskrav for å få det utbetalt med kvitteringer
osv.
• Vi anbefaler at selve utdelingen kan kombineres med aktiviteter som workshops,
foredrag, utstilling, konsert osv. De som skal ha stipend kan være forbilder for de yngre,
samtidig som de helt sikkert har noen tanker å dele med voksne som har ansvar for
kultur/kulturskole i kommunen. Kanskje det kan legges opp til noe rettet mot politikere?

19. april – 30. mai - utdelingsperioden. Vi vil komme tilbake til hvordan vi ser for oss at denne
perioden bør gjennomføres med tanke på synlighet over hele landet.

Nyttige lenker
Drømmestipendets hovedside med mange bra artikler fremover
Drømmestipendet side for nettopp deg
og her finner du også logg inn knappen. I tillegg legger vi
inn informasjonsbrevene til deg der også.
En veldig aktuell lenke akkurat nå.
Og så anbefaler vi at du følger Drømmestipendet på Instagram, Facebook og Twitter.
Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål du har – slik kan vi bli bedre sammen.

Kontaktinformasjon
post@drommestipendet.no
Jens Nyland, rådgiver og support +4790867963
Kjellaug Kornstad, rådgiver og support +4746961265
Lars Emil Johannessen, prosjektleder og support +4790743814
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Mer informasjon fra vårt samarbeid.
Drømmestipendambassadørene
Drømmestipendambassadørene er en utvalgt gruppe tidligere stipendvinnere som har gjort seg
spesielt bemerket for sine gode holdninger, verdier og formidlingsevner. Ambassadørvirksomheten
går i hovedsak ut på å:
•

•
•

Markedsføre og profilere Drømmestipendet i sosiale medier, og profilering/tilstedeværelse
ved UH og på andre aktuelle arenaer. Primærmålgruppe er kunst- og kulturutøvere mellom
18 og 25 år, og sekundærmålgruppen fremtidige søkere.
Kunstneriske oppdrag for eierne.
Representasjon på utdelingsarrangementer, primært der Norsk Tipping eller Norsk
kulturskoleråd ikke har anledning til å delta.
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