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VEJLEDNING

Hvad  Ansøgningsskema med retningslinjer for tildeling fra LB Fonden. 

Hvornår Ansøgningsfristen er 15. september 2013 og uddeling sker december 2013.  

Hvordan Ansøgningsskema, projektbeskrivelse og evt. bilag sendes e-mail: ibt2@lb.dk
  eller indsendes i 2 eksemplar.  

  Budget – i hovedtræk – skal sendes med, og det skal stå klart, hvad de søgte midler   
  konkret skal bruges til.   

  Fonden kan ikke påtage sig at returnere fremsendte bilag.

Ansøgning til LB-Fondens uddeling i 2013

Beløbsmodtagers CVR-nr. 
(bedes oplyst til brug for fondens årsregnskab)

Ansøgers navn og adresse (institutioner bedes opgive kontakterperson/CVR nr.)

Projekttitel

Projektets forventede start- og slutdato

Ansøgte beløb
(budget skal vedlægges)

Søgt eller tildelt støtte
andetsteds fra

Formål og indhold                                                                    *(Se bilag for dette projekt alene)
(Her skal gives en beskrivelse af projektet, herunder den forventede spredningseffekt inden for 
fagområdet. Beskrivelsen forventes uddybet ved vedlæggelse af bilag).


	undefined: CVR: 29188505
	Ansøgers navn og adresse institutioner bedes opgive kontakterpersonCVR nr: Søren Ranthe, skoleleder v. Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse
	Projekttitel: EduTechLab - Robotter til alle!
	Projektets forventede start og slutdato: Start december 2013. Afsluttes december 2014.
	budget skal vedlægges: 200.000,- dkr
	Søgt eller tildelt støtte: 2.700.000,- dkr*
	fagområdet Beskrivelsen forventes uddybet ved vedlæggelse af bilag: Antvorskov Skoles EduTechLab er et forsøg på at undersøge og indarbejde teknologiske kompetencer som en integreret del af skolens undervisning. EduTechLab består af en række teknologier. Vi søger LB-Fonden om hjælp til dækning af udgifterne til etableringen af et robotværksted for elevbyggede robotter.I dette projekt indgår cirka 1/3 af skolens lærere og cirka 300 elever. Alle fag kommer i spil.Formålet er at høste bred nytte af de erfaringer, Antvorskov Skole har opnået gennem deltagelse i robotkonkurrencer nationalt og internationalt. De mange præmier er tilfaldet de få elever på de udvalgte hold - nu vil vi have, at alle skolens elever skal drage nytte af de kompetencer, skolen har opnået.Vi forventer, at Antvorskov Skole allerede i 2015 vil være et eksempel for hele Slagelse Kommune og planlægger fra 2015 og frem at oprette et uddannelses- og besøgscenter for alle landets kommuner.


