
 

   
 

Retningslinjer for Trollstipend for elevgrupper (TROLL 2) 
 

Mål for ordningen: Legge til rette for at norsk ungdom kan få studieopphold i Frankrike slik at de kan 

få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. 

 

1. SØKNADSFRIST 

Det er én søknadsfrist i året. Søknadsfristen er 15. april 2021.  

Reiseperioden vil være hele kommende skoleår (19.08.2021 – 19.06.2022).  

2. HVEM KAN SØKE 

Det er skolen som søker for elevgruppen (ikke elevene selv eller foreldre).  

Skolen kan søke på vegne av en elevgruppe på inntil 30 elever.  Offentlige og private ungdomsskoler 

og videregående skoler i Norge kan søke. Elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Tilbudet er 

først og fremst rettet mot franskgrupper/-klasser, men også andre grupper som skal studere tema 

innen spesielle fagområder i Frankrike, kan bli tildelt midler. Det kan bare være én gruppe fra samme 

skole, og elevene skal ha et felles prosjekt. 

Det skal være med ledsagende lærere. Antall ledsagende lærere det gis støtte til er avhengig av 

antall elever: 

• to lærere for inntil 20 elever 

• tre lærere for 21 til 30 elever 

Det kan søkes om stipend til en ekstra lærer eller til annen tilrettelegging dersom det er med én eller 

flere elever med særskilte behov. 

3. MINSTEKRAV TIL SØKNADEN 

For at søknaden skal behandles, må følgende kriterier være oppfylt: 

• Dere har benyttet det elektroniske søknadsskjemaet i Espresso 

• Dere har søkt innen fristen (1.april) 

• Studieturen finner sted innenfor reiseperioden som er definert i punkt 1 og i utlysningen 

• Alle spørsmålene i søknadsskjemaet er besvart 

• Studieturen må vare i minst fem – 5 - dager pluss reise 

• Dere har lagt ved nødvendig dokumentasjon 

o Bekreftelse fra rektor  

o Dokumentasjon på etablert kontakt i Frankrike 

o Detaljert dagsprogram 

• Studieturen finner sted i Frankrike eller i slike territorier som til enhver tid utgjør en del av 

den franske republikk 



 

   
 

Merk: Dersom søknaden ikke oppfyller minstekravene, vil den ikke gå videre til kvalitetsvurdering. 

4. INNHOLDET I SØKNADEN 

Alle søknader som oppfyller minstekravene (jmfr. pkt.3), vil gjennomgå en kvalitetsvurdering. Det er 

mulig å oppnå totalt 100 poeng. Det er viktig at hvert spørsmål i søknadsskjemaet besvares grundig 

og utfyllende.  

Studieturens program skal være organisert omkring ett eller flere tema. Programmet, og opplegget 

som er planlagt her, skal være en integrert del av undervisningen på skolen, og således være knyttet 

til læreplanen i fransk og/eller andre involverte fag.  

Programmet for turen skal forberedes i samarbeid med elevene. Det skal oppgis et detaljert program 

fra dag til dag. Det vil telle positivt om studieturen inngår som del av et samarbeidsprosjekt med en 

fransk skole og om elevene kan bo hos franske medelever. 

Studieturen skal ha en klar hensikt, og forventet utbytte må defineres i søknaden. Det forventes også 

at deltakerne har en tydelig plan for spredning av erfaringer og resultater i etterkant av studieturen. 

Denne planen må fremkomme i søknaden. 

Elevgrupper med fordypning i fransk (Fransk III) på videregående skole og elevgrupper fra 

ungdomsskolen vil bli prioritert. Disse gruppene får 10 tilleggspoeng.  

Det skal fremkomme i søknad og bekreftelsen fra rektor om skolen har mottatt Trollstipend tidligere. 

Dersom skolen ikke har mottatt Trollstipend for elevgrupper tidligere, vil dette også gi 10 

tilleggspoeng.  

Det må klart fremgå om skolen søker om eller har fått midler fra andre instanser.  

Søknaden vil bli vurdert ut ifra følgende poengsystem: 

Vurderingskriterier Maks poengsum 

Hensikten med studieturen 30 

Forventet utbytte 30 

Plan for spredning/forventet spredningseffekt 20 

Eventuelle tilleggspoeng: *  

Søker som ikke har fått innvilget Trollstipend 

for elevgrupper de siste 5 årene. 

10 

Elevgruppe med fransk 3 på videregående, eller 

elevgruppe fra ungdomsskole 

10 

Samlet poengsum 100 

*= hele poengsummen gis 



 

   
 

Merk: Søknader som oppnår mindre enn 50 poeng, vil ikke være kvalifisert for innvilgelse av stipend. 

5 STIPENDBELØP 

5.1 Elevgrupper til Frankrike 

Stipendet skal være et tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med 

studieopphold i Frankrike.  

Det kan søkes om støtte i henhold til følgende satser: 

Type tilskudd Sats 

Reisetilskudd per person for varighet 5-7 dager 

(ekskl. reisedager) 

 Kr 5000 

Reisetilskudd per person for varighet 8-10 

dager (ekskl. reisedager) 

 Kr 6500 

Reisetilskudd per person for varighet 11-14 

dager (ekskl. reisedager) 

 Kr 8000 

 

I tillegg gis det et administrasjonstilskudd til elevgruppen på kr 5000.  

 

6 FORBEREDENDE BESØK 

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at norske skoler skal bli i stand til å sende inn en 

prosjektsøknad til Trollstipend for elevgrupper. Et forberedende besøk gir anledning til å møte en 

potensiell partnerskole for å undersøke fasilitetene, diskutere opplæring og inngå 

samarbeidsavtaler. Det kan være spesielt gunstig for de som ønsker å søke Trollstipend for 

elevgrupper for første gang, men kan også brukes til å videreutvikle et eksisterende samarbeid. 

Søknaden må sendes inn før besøket skal gjennomføres. Merk at det er institusjonen din som må stå 

som søker, og søknaden må være forankret hos institusjonens leder. 

Du kan søke om tilskudd til reise og opphold for en eller to personer. Tilskuddet gis som sekkebeløp 

på kr 5000 per person og utbetales etterskuddsvis. Betingelsene for å motta tilskuddet er at Diku 

mottar dokumentasjon på at reisen har funnet sted i samsvar med søknaden. 

Det skal sendes inn en sluttrapport senest 1 (én) måned etter at det forberedende besøket er 

avsluttet, se pkt. 8. 

7. BEHANDLING AV SØKNADEN 

Behandling av søknaden skjer i to omganger: 

1) Alle innkomne søknader vil gjennomgå en gyldighetssjekk, jmfr. punkt 3 – minstekrav til 

søknaden. Søknader som ikke oppfyller minstekravene, vil bli avvist. 



 

   
 

2) De søknadene som oppfyller minstekravene, går videre til kvalitetsvurdering.  

Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist. 

8. RAPPORTERING 

Søkere som mottar stipend forplikter seg til å skrive rapport senest 30 dager etter hjemkomsten. 

Rapportering skal skje i Espresso. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og vurdering 

i forhold til det forventede utbyttet som er beskrevet i søknaden, og det skal legges ved 

dokumentasjon på gjennomført studietur. 

Dersom færre reisende enn planlagt deltar på studieturen, eller oppholdet reduseres til færre dager 

enn det er søkt om, vil stipendbeløpet reduseres i henhold til gjeldende satser under punkt 5.1. 

Reduksjonen kan enten føre til at Diku ikke utbetaler den aktuelle delen av stipendbeløpet, og/eller 

at skolen må tilbakebetale hele eller deler av de utbetalte stipendmidlene. Utbetalte stipendmidler 

kan kreves tilbakebetalt ved manglende rapport.  

For øvrige krav til rapportering, bes stipendmottaker lese Dikus standardvilkår for tilskudd som 

følger vedtaksbrevet.  

9. ANNET 

Dersom ansatt ved skolen som mottar tilskudd blir intervjuet av presse eller representant for 

tidsskrift, og intervjuet er foranlediget av studieturen, skal skolen sørge for at det nevnes i intervjuet 

at studieturen er finansiert gjennom Trollstipend.  

Diku har rett til å bruke og publisere hele eller deler av rapporten for studieturen med de 

begrensninger som følger av de til enhver tid gjeldende regler for personopplysninger. 

For mer informasjon om Trollstipend: 

Kontakt Diku på frankrike@diku.no eller telefon 55 30 38 00. 
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