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GRATIS UNDERVISNINGSFORLØB
ULF i Aarhus betaler i skoleåret 2016/2017 undervisningsforløb udbudt af aktører på www.ulfiaarhus.dk for alle privatog folkeskoler i Aarhus Kommune.
Vælg mellem mange forløb til alle fag på www.ulfiaarhus.dk
Der er nogle enkelte forbehold - læs ’Det med småt’.

Sådan gør du

Det med småt
• ULF forbeholder sig retten til at sikre geografisk spredning
• Målgruppe: privat- og folkeskoler i Aarhus Kommune
• Ganske få forløb dækkes ikke - det fremgår af forløbsbeskrivelsen på hjemmesiden
• Teaterpuljen er brugt for 2016 - I kan søge til 2017
under forudsætning af, at I har anvendt de teaterrefusionsmidler, der er reserveret til jeres skole først
• ULF dækker ikke: Hytter og lejrskoler, forløb uden for
Aarhus kommune samt lærerkurser

Den åbne skole

Inden klassen kan deltage i et forløb, skal du:
• finde et forløb på hjemmesiden www.ulfiaarhus.dk
• booke forløbet hos den pågældende institution
– husk at aftale pris
• herefter ansøge ULF i Aarhus om at få dækket de
økonomiske udgifter: udfyld denne formular

Aarhus Kommune har bevilget midler til, at ULF i Aarhus
kan tilbyde alle skoler nogle af de mange fremragende
forløb, som byens eksterne læringsmiljøer bugner af.
Det er en del af den samlede indsats for at styrke den
Åbne Skole og elevernes kendskab til det omkringliggende samfund.

Koster forløbet under 600 kr. er forløbet er automatisk godkendt, og du får en bekræftelsesmail.
Koster forløbet over 600 kr. skal du afvente en tilladelse fra
ULF i Aarhus.

INfo om ULF i Aarhus

Bliver I alligevel forhindret, følg da institutionernes regler
for afbud. Hvis I ikke overholder disse regler eller udebliver fra et booket forløb, skal I selv betale det fulde beløb.

• Oplevelser, læring og faglighed for skoleelever
• Giver overblik over alternative undervisningsforløb
uden for skolens vante rammer
• 120 udbydere i Aarhus Kommune
• Over 300 forskellige forløb for grundskolen
• ULF-ambassadører på de fleste skoler

www.ulfiaarhus.dk

