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       Samarbeidsavtale mellom Vestfold og Telemark idrettskrets og _______________________________ 
 
 

1. Formål 

1.1 Denne avtalen, mellom Vestfold og Telemark idrettskrets og den respektive skole, er ment som 

grunnlag for samarbeidet i Aktiv365 skoleåret 2021/22. 

 

2. Skolens forpliktelser 

2.1 Skolen velger ut inntil 10 ressurselever på sin skole.  

2.2 Skolen skal ha en lærer eller annen ansattressurs på skolen som følger opp de utvalgte elevene.  

Heretter kalt Aktivkontakt. 

2.3 Skolen skal ha tilgjengelig hall/gymsal og/eller uteområde i tilknytning til skolen ved 

gjennomføring av kursmoduler for ressurselever og lærere.  

2.4 Skolen skal gi ressurselever og aktivkontakt gode arbeidsvilkår.  

2.5 Skolen skal, etter beste evne, gjøre alle på skolen kjent med tiltaket. 

2.6 Skolen betaler en årlig egenandel for deltakelse i tiltaket. 

2.7 Skolen skal dekke reisekostnadene for egne deltakere i forbindelse med grunnkurs og 

avslutningssamling. 

 

3.  Aktivkontakts forpliktelser 

3.1 Aktivkontakt skal være med på grunnkurs, de ulike kursmodulene og avslutningssamling 

sammen med ressurselevene.  

3.2 Aktivkontakt skal sørge for at elevene får deltatt på kursmoduler gjennom året. 

3.3 Aktivkontakt skal være med å legge til rette for jevnlig aktivitet i regi av ressurselever.  

3.4 Aktivkontakt skal fungere som et bindeledd mellom ressurselever og idrettskrets. 

3.5 Aktivkontakt skal følge opp ressurselevene jevnlig, og gjerne ukentlig. 

3.6 Aktivkontakt skal ta ansvar for at elever møter forberedt til kurs.  

3.7 Aktivkontakt skal, etter beste evne, gjøre alle på skolen kjent med tiltaket. 

 

4. Telemark idrettskrets forpliktelser 

4.1 Vestfold og Telemark idrettskrets skal planlegge- og gjennomføre ett (1) grunnkurs og inntil tre 

(3) kursmoduler for alle skolene i løpet av skoleåret - etter avtale med den enkelte skole. 

4.2 Vestfold og Telemark idrettskrets skal stille med kvalifiserte instruktører i de ulike modulene og 

grunnkurset. 

4.3 Vestfold og Telemark idrettskrets skal ta lederansvar - og sørge for fremdrift i tiltaket. 

4.4 Vestfold og Telemark idrettskrets skal, i samarbeid med skolen, gjøre det enkelt for 

ressurselever å fullføre obligatorisk utdannelse.  

4.5 Vestfold og Telemark idrettskrets skal være et service- og støtteorgan for aktivitets- og 

kompetanseutvikling på skolene.  
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5. Økonomi 
5.1 Skolen betaler følgende sum for skoleåret 2021/22 for å delta i Aktiv365; 

(Huk av i boksen som er gjeldende for din skole) 
□ Hele egenandelen på kr. 10.000,-  
□ Halve egenandelen på kr. 5.000,-. Kommunen dekker de resterende kr. 5.000,- 
□ Kr. 0,-. Kommunen dekker hele egenandelen.  

 
Beløpet faktureres i sin helhet høsten 2021. 
 
Avgiften inkluderer følgende: 
- Kost- og losji for hver enkelt ressurselev og aktivkontakt på to-dagers grunnkurs 
- Inntil tre (3) ulike kursmoduler på hver skole 
- Bevertning og deltakerbevis på avslutningssamling 
- Aktuelt kursmateriell og deltakermateriell/- utstyr 

 
6. Avlysning av kursmoduler 

6.1 Skolen plikter å underrette både idrettskretsen og oppsatt kursholder så tidlig som mulig og 

senest 48 timer om noe uforutsett skulle oppstå og/eller endringer som fører til avlysning av 

planlagt kurs. Hvis ikke blir skolen å bli belastet lønn og reisekostnader til instruktør. 

6.2 Vestfold og Telemark idrettskrets plikter å underrette skolen så tidlig som mulig om noe 
uforutsett skulle oppstå og/eller endringer som fører til avlysning av planlagt kurs.  

 
 

7. Varighet 
7.1 Denne kontrakten gjelder fra 18.08.2021 og frem til 01.06.2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Denne kontrakten er utstedt i to eksemplarer, hvorav Vestfold og Telemark idrettskrets og skolen beholder 
ett eksemplar hver. 
 
 
 
 
Dato:                                                                       Dato: 

                                                                                       

................................................. ....                                                      ............................................................ 

Vestfold og Telemark idrettskrets      Skole 


