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0120 Oslo
Kongsberg, 8. februar 2010

SØKNAD OM STØTTE
Vi er en foreldrekomité som skal skaffe penger for å sende årskullet med elever fra
1995 ved Skrim ungdomsskole i Kongsberg på en toleransereise til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland fra 26/9 til 3/10 2010. Det er pr. i dag 62 elever i dette
årskullet og målet er å få alle disse med på turen uavhengig av betalingsevne. Aktive
Fredsreiser er valgt som reisearrangør.
Vi ble klar over muligheten til å søke dere om støtte via Legathåndboken. Reisen skal
stimulere disse ungdommene til å være bevisst sitt forhold til medmenneskelighet,
rettferdighet og rasisme, og vi tolker dette til at vi er berettiget til å søke.
Målsettingen er å gi elevene den viktige ballasten en slik tur vil gi dem - en bevisstgjøring om hva som skjedde under 2. verdenskrig og om hvordan rasismen ble satt i
politisk system. Det blir også en tur som samler elevene og gir mange positive
opplevelser. Det er viktig å tilby ungdommene en slik tur for at de skal kunne bygge
opp sine egne meninger og holdninger, gi en inspirasjon til økt samfunnsansvar og bli
bevisst på at den enkelte har et ansvar for at noe lignende ikke skjer igjen.
Elevene i 10. klasse på Skrim ungdomsskole har en lang tradisjon med å besøke
konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland. Opplegget er slik at skolen sender elever og
lærere på tur som en del av undervisningen, men at foreldre og elever skaffer penger
til elevenes reise – ved hjelp av dugnader og gaver.
Turen koster 4780 kr pr elev, 296.360 kr for alle. Når det gjelder finansieringen av
turen, så er 2850 kr sponset av bl.a. Kongsberg Kommune, og det betyr at det
fremdeles er en stor sum som vi pr i dag ikke har dekning for. Det er derfor vi søker
dere om midler. Vårt behov for penger er større enn hva vi kan håpe på å få tildelt, og
uansett bidrag vil være positivt for vår finansiering. Om vi skal oppgi et beløp er vårt
ønske 15.000 kroner. Det er mulig at vi kommer til å søke om støtte fra andre
instanser, men pr. i dag har vi ikke en slik oversikt.
Eventuell støtte utbetales til vår konto i Sparebank 1 Buskerud - Vestfold:
Kontonavn: Toleransereise, Skrim u-skole TR 10
Adresse:
c/o Svein Ole Grønli, Hedenstadvn 7, 3619 Skollenborg
Kontonummer:2291.17.37438
på vegne av
Foreldrekomitéen for toleransereise 2010

Stein Greger
Mosekollen 5, 3615 Kongsberg
Tlf 930 57 582
stein.greger@kongsberg.com

