
Godt gjennom barneskolen 

 

Evt. kommentarer/spørsmål fra Stiftelsen Dam 

For oss ser det ut som dere hadde et godt opplegg, men tydelig at målgruppen ikke lot seg moblisere. 

Av og til er det slik, men det kan jo også hende at behovet er mindre enn det dere kunne forutse. 

Midlene tilbakeføres ExtraStiftelsen i henhold til det som står i denne eposten. 

Dette er et enkelt skjema for sluttrapportering for Ekspress-prosjektet som du fikk støtte til. I 

tekstboksene er det et begrenset antall tegn. Det telles oppover når du skriver i feltet. Sluttrapporten 

må leveres innen 31. desember året etter at prosjektet har fått tildelt midler. Sluttrapporten går 

direkte fra deg som søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam. Ubrukte midler ved prosjektslutt skal 

tilbakeføres Stiftelsen Dam på kontonummer 1644.08.49672, og tilbakeføringen merkes med 

prosjektnummer og prosjektnavn. 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Nei 

Utdyp nærmere det som ikke gikk som planlagt 

Få påmeldinger og interesser. 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målet var å gi foreldre gode kunnskap og et sted hvor foreldrene til hørselshemmede barn får 

veiledning og hjelp. Å bygge opp barnas psykisk helse og interessen til å gå til skolen 

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Ble avlyst relater til få påmeldinger. Det ble satt opp 3 datoer, dessverre manglet interesse fra 

foreldrene til hørselshemmede barn 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

Ikke relevant 

Skriv antallet deltakere 

0 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Alle forberedes som planlegging, kontakt til foredragsholdere, skriketolvtjenester, skrev invitasjoner 

og annonse til kunngjøring av fagdagen. Organisasjon av lokalitet på et hotell inkl. kost og 

overnatting av foredragsholdere. E-postkontakt med HLF Rogaland og foreldrene til hørselshemmede 

barn. 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Dessverre ingen. 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10 

1 



Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Nei 

 

REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 26 000 

INNTEKTER 
 

Express 26 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 26 000 

UTGIFTER 
 

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 0 

Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 0 

Sum 0 

 

 


