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Kære Lene
Tusind tak for informationen
I må meget gerne justere budgettet så det passer med fra 1. maj.
Hermed vores annonceringsmateriale
Med Venlig Hilsen
Enes Fatih Dogan

Den 4. feb. 2019 kl. 10.37 skrev KFFAFD_Aftenskole <aftenskole@kff.kk.dk>:
Kære Enes,
Vi har modtaget jeres ansøgning. Den kom for sent til at vi kan nå at få den med på mødet d. 5. februar, og vi kan
derfor først få den på d. 6. april med tilskud fra 1. maj, hvis vi har alt materialet.
Får det konsekvenser for jeres timeantal, at I først kan få tilskud pr. 1. maj, eller skal vi blot justere det indsendte
budget forholdsmæssigt? Det ser i øvrigt ud som om, I i budgettet ikke har taget højde for den differentierede takst
til lærerløn for almene hold og instrumentale hold.
Vær også opmærksom på, at tilskuddet er til lærer- og lederløn. I kan ikke anvende det til forskellige administrative
udgifter.
Vi mangler også annonceringsmateriale for aftenskolen – eller en beskrivelse af hvor og hvordan I vil annoncere, hvis
I ikke har noget materiale endnu.
For at vi kan nå at få jeres ansøgning med på mødet i april, skal vi have alt nødvendig materiale senest d. 15. marts.
Med venlig hilsen
Lene Suh Nicolaisen
Konsulent
Folkeoplysning og Tilskud
_______________________________
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Fra: kultur viften <kulturviften@gmail.com>
Sendt: 30. januar 2019 21:08
Til: KFFAFD_Aftenskole <aftenskole@kff.kk.dk>
Emne: Ansøgning Kulturviften
Kære Lene,
Jeg sender hermed alt samletDet vil glæde os hvis du vil give respons på disse.
Med Venligst Hilsen
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Enes Fatih Dogan
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I forhold til annonceringen:
Vi har netop tænkt på 3 forskellige midler til at annoncere vores skole. Den første og vigtigste for
os er vores hjemmeside. Den har vi arbejdet meget på og er ved at blive klart.
Annonceringsmaterialet er tilgængeligt via kultur Viften hjemmeside (www.kulturviften.dk).
Vi vil også annoncere os på aftenskole.nu , hvor folk kan se alle de kurser der bliver tilbuddet.
Udover det har vi også lavet en Facebook og Instagram profil. Gennem de her sociale medier regner
vi med at nå alle de grupper vi vil have som kursister i takt med at vi melder os til de forskellige
gruppe der findes, blandet andet musik og/eller sprog grupper. Til fordel for os er det at vi på
forhånd kender mennesker der beskæftiger sig i dette områder.
Vi har også tænkt os at annoncere os fysik ved opstillingen af forskellige plakater og blader i
froskellige steder, såsom bibliotekerne og forskellige sprogskoler og uddannelse institutioner. Ideen
bag er at vi virkelig tænke at der er potentiale også via denne måde for at tiltrække kursister.
At samarbejde med forskellige foreninger betragter vi som afgørende for at kunne udvide vores
netværk. Vi gøre dette dels gennem de kontakter vi allerede har og ved at etablere kontakt med de
nye som vi synes kan være med til at udvikle en mere international samarbejde.
Med venligst Hilsen
Kultur Viften

