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Søknadsskjema for EO-fondet 2018/2019
I dette søknadsskjemaet skal dere kun søke om midler til et (1) prosjekt. Hvis flere prosjekt er beskrevet i samme 
skjema vil søknaden ikke bli behandlet.  

Fyll ut alle felter (MED BLOKKBOKSTAVER dersom dere skriver for hånd) Dokumentet er på to sider. Dersom ikke alle 
felt fylles ut, behandles ikke søknaden. 

Husk å lese veileder og retningslinjer før dere fyller ut søknadsskjemaet. Det vil gjøre prosessen lettere for dere. 
Søknadskategoriene er som følger: Sosialt (S), elevmedvirkning (E), Operasjon Dagsverk (OD) og 
aktivitetsfremmende utstyr (AU). Dere kan lese om disse i veilederen som dere finner her: 
www.elev.no/Vi-tilbyr/EO-fondet. 

Opplysninger om skolen 

Navn:            ______________________________________________________________________________________ 

Adresse:               ______________________________________________________________________________________ 

Postnummer/sted:              ______________________________________________________________________________________ 

Fylke:             ______________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson i elevrådet (elev) 

Navn:       ____________________________________________ 

Verv:        ____________________________________________ 

Telefon:   ____________________________________________ 

E-post:     ____________________________________________

Kontaktperson ved skolen (ansatt) 

Navn:       _____________________________________________ 

Stilling:    _____________________________________________ 

Telefon:   _____________________________________________ 

E-post:     _____________________________________________

Prosjektinformasjon 

Navn på prosjektet:               ____________________________________________________________________________________________ 

Søknadskategori:       

Antall elever som får 
nytte av prosjektet:               ____________________________________________________________________________________________ 

Dato for gjennomføring:      ____________________________________________________________________________________________ 

Søknadsbeløp:              _____________________________________________________________________________________________ 

Kontonummer*:             _____________________________________________________________________________________________ 

Kontoeier*:             _____________________________________________________________________________________________ 

*NB! Kan ikke eies av privatperson

S E OD AU
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Budsjett 

Inntekter (EO-fondet + eventuelle andre)  Utgifter 

EO-fonder __________________kr ________________________ _________________kr 

________________________ __________________kr ________________________ _________________kr 

________________________ __________________kr ________________________ _________________kr 

________________________ __________________kr ________________________ _________________kr 

________________________ __________________kr ________________________ _________________kr 

SUM= __________________kr SUM= _________________kr 

RESULTAT = _______________________kr 

Dere kan ikke budsjettere med å gå i overskudd. Det vil si at resultatet av budsjettet skal være 0 kr. 

Grundig beskrivelse av prosjektet og hvorfor dere vil gjennomføre det 

Ved å underskrive samtykker du til at du har lest og fulgt retningslinjene for EO-fondet, og at du er ansvarlig for gjennomføring av 
og rapportering for prosjektet. 

Signatur elevrådsleder: ____________________________________________ 

Signartur skolekontakt: _____________________________________________  Dato/sted: ________________________________________ 

Søknaden skal sendes på mail til eofondet@elev.no 

Sjekkliste for søknaden: 

Har fylt ut alle felter og skrevet tydelig 
Har skrevet riktig kontonummer 
Har kun søkt til ett prosjekt i søknaden 
Har lest og fulgt retningslinjene 
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