Kurs om prosjektarbeid
40 barne- og ungdomsorganisasjoner er i dag tilsluttet ØBUR. Disse representerer
organisasjonenes fylkesledd, og faller inn under gruppene by- og
bygdeorganisasjoner, livssynsorganisasjoner, speiderorganisasjoner, politiske
ungdomsorganisasjoner og andre organisasjoner
ØBUR har to støtteordninger hvor medlemsorganisasjonene søker på hvert år, med
frist 1 mai til aktivitet og driftstøtte (ordinær støtte) og 1 oktober til prosjektstøtte
(ekstra ordinær støtte). Når det gjelder den ekstra ordinære støtten, konkurrerer
ØBUR med paraplyorganisasjonene; Musikkrådet og Idrettskretsen, derfor er det viktig
med gode prosjekter og gjennomføring av de.

Med tanke på at ØBUR gjennom de siste årene har merket at det er en del
mangel når det gjelder prosjekt arbeid blant våre medlemsorganisasjoner,
ønsker ØBUR å fylle denne mangelen ved å tilby medlemsorganisasjonene to
spennende og lærerike seminar/ kurs kvelder om prosjekt arbeid.
Begge Kursene er åpen for alle våre medlemsorganisasjoner og dere kan
gjerne ta med flere medlemmer fra deres organisasjon og ikke nødvendigvis
bare styre medlemmer.
Vi ønsker og anbefaler at dere deltar på begge kursene, da det er
sammenhengende kurs. Målet er at dere skal kunne gjennom kursene
utarbeide prosjekter som dere kan levere søknad til 1 oktober.
Kursene tar for seg følgende temaer:
Del 1 - Prosjektsøknad.
Hva er et prosjekt?
Liten kortfilm med diskusjon rundt hvorfor man må planlegge et prosjekt.
Hva er en prosjektbeskrivelse?
Hva er en prosjektsøknad?
Gode tips til hvordan man former et prosjekt og skriver en søknad.
Del 2. - Gjennomføring av prosjekt
Liten gruppeoppgave med diskusjon rundt løsningen av oppgaven
Hva er mål?
Hvordan kan mål gi god styring i et prosjekt?
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Evaluering gjennom hele prosjektet med ulike delmål for å vurdere om man er
på vei dit man vil.
Hva er prosjektlederens oppgaver?
Hvordan styre og få god gjennomføring av et prosjekt - gode metoder.
Hvordan avslutte et prosjekt?
Kursholderne er Ragnar Eggesvik og André Skeie fra LNU

Dato:

1. september fra 17.00 - 19.00(halvtime med mat først, deretter 1,5
timers kurs)
8.september fra 17.00 - 19.00 (halvtime med mat først, deretter 1,5
timers kurs)
Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg konferanserom 1 og 2

Det blir utdelt kursbevis til de deltakere som deltar i begge kurskveldene
Påmelding innen 25 august 2011 på E-post: post@obur.no
Vennligst si fra om du ikke kan delta på en av kurs dagene, oppgi antall
deltaker og gjerne legg ved info om deltakerne (navn, tlf/epost/ rolle i
organisasjonen)

Eventuelle spørsmål kan rettes vårt kontor på telefon 69 11 71 56, mobil 48 29 60 54
eller e-post til post@obur.no.

Med hilsen,
_______________________
Avin Rostami
Daglig leder
Østfold Barne- og Ungdomsråd
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