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Rapportskema for Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Navngiv venligst dette skema med jeres organisationsnavn og projekt-ID. Send skemaet til 
puljer@dfs.dk (2019 bevilling) eller upload det i vores ansøgningssystem (2020 bevilling). 

Det er en rigtig god idé at finde jeres oprindelige ansøgning frem, før I udfylder skemaet, da I skal rapportere på 
de mål, I opstillede i ansøgningen. 

Projekt-ID: 

Projekttitel: 

Organisation

Kort rapport, som fortæller om hvordan tilskuddet er blevet brugt, max 2000 anslag. 
Rapporten offentliggøres på DFS' hjemmeside, og skal indeholde:   

1) En kort tekst om projektets vision, formål og målgruppe.

2) En redegørelse for projektet, dets højdepunkter med særlig vægt på de resultater og aktiviteter projektet
har skabt.



Hvordan har I spredt eller hvordan vil I sprede projektets erfaringer og resultater? 

Internt i egen organisation:

Til andre:

Hvilken læring eller ændring har projektet afstedkommet i jeres organisation?

Hvilke gode råd vil I give til andre som skal sætte et tilsvarende projekt i gang? 

Andet I gerne vil fremhæve ved projektet? 



Øvrig afrapportering til DFS

Nåede I de succeskriterier, I havde sat for projektet, jf. ansøgningen? (vælg i rullemenuen)

Uddyb gerne: 

Nåede I de aktivitetsmål, I havde sat jer? 

Antallet af aktiviteter: 

Antallet af deltagere: 

Andre konkrete mål:

Angiv antal opnåede aktiviteter: 

Angiv antal opnåede deltagere:

Resultater for andre konkrete mål: 

Kontaktperson som DFS eller evt. andre - efter forudgående aftale - kan kontakte med henblik på uddybende 
samtale, oplæg om projektet eller lign.: 

Navn på kontaktperson

Funktion i organisationen 

Mail og eller telefonnummer
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