
Kære Skoleleder  
 
Lærerstandens Brandforsikring, der er en del af LB Forsikring, uddeler i 2017 tre kunstsponsorater på hver 
op til 100.000 kr. til folkeskoler i København og Nordsjælland. Sponsoraterne skal bruges til udsmykninger 
på skolerne. Den enkelte skole skal selv stå for udsmykningen i samarbejde med en lokal kunstner, så 
kunsten bliver til i skolens lokalmiljø og spreder glæde dér, hvor børn og unge og mange af vores 
medlemmer færdes til daglig.          
 
Da formålet med sponsoraterne tager udgangspunkt i børn og kunst, er det et krav for at få tildelt et 
sponsorat, at der under den kreative proces lægges vægt på et partnerskab mellem kunstner og skole. Det 
betyder, at nogle af skolens elever i en vis grad skal involveres i processen. Det endelige værk skal være 
permanent til skolen, hvorfor det skal udføres inden for genren billedkunst, skulptur, kunsthåndværk eller 
design.   
  
Vi vil løbende følge processen med udsmykningen - både før, under og efter det endelige værk står færdigt. 
De udvalgte skoler skal derfor være indstillet på at afse ressourcer til, at vi i fællesskab fortæller historien 
om udsmykningen både internt og overfor presse m.m.   
 
I vedhæftede information kan du læse, hvordan din skole kan ansøge om et sponsorat. Der er 
ansøgningsfrist den 10. februar 2017.   
 
Hvis du har spørgsmål til kunstsponsoratet og/eller til udfærdigelse af ansøgning, er du meget velkommen 
til at kontakte Birgitte Hou-Vangsaae, bivh@lb.dk  
 
 
Med venlig hilsen  
Lærerstandens Brandforsikring  
 
Anne Mette Toftegaard  
Adm. direktør     
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Information vedr. ansøgning til et lokalt kunstsponsorat 
 
 
Her kan du læse nærmere om, hvordan din skole kan søge et kunstsponsorat fra Lærerstandens 
Brandforsikring.       
 
Hvem kan søge et sponsorat?  
I 2017 kan alle folkeskoler indenfor postnummer 1000-3690 søge et kunstsponsorat.    
 
Hvor mange penge kan der ansøges om?  
Skolen kan ansøge om max. 100.000 kr.    
 
Hvad skal ansøgningen indeholde?  
Ansøgningen skal redegøre for følgende:    

 Hvem der er ansøger     

 En kort beskrivelse af udsmykningen  

 En kort beskrivelse af, hvordan udsmykningen skal udføres inkl. materialevalg og eventuelle 

overvejelser omkring miljø og bæredygtighed    

 Hvilke elever (klassetrin) skolen vil inddrage i udsmykningen         

 Hvilken forventet effekt en udsmykning og dennes proces vil have for eleverne  

 Hvor udsmykningen skal placeres på skolens areal   

 Budget for udsmykningen  

 CV for kunstneren/kunstnerne skal vedlægges. (Hvis kunstneren er ansat på skolen eller på anden 

vis har nære relationer hertil, ønskes desuden en beskrivelse af det).    

Hvornår skal udsmykningen stå færdig?   
Udsmykningen skal være udført senest 1. oktober 2017. Vi vil efterfølgende opsætte et skilt ved 
udsmykningen, der indikerer, at den er sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikring.      
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde senest 10. februar 2017.  
 
Hvem vurderer ansøgningen?  
Ansøgningen vurderes af en komité i Lærerstandens Brandforsikring.   
 
Hvornår får I svar?  
Vi afgiver svar senest primo marts 2017. 
 
Hvem skal ansøgningen sendes til?   
Ansøgningen skal sendes til Birgitte Hou-Vangsaae bihv@lb.dk  
Eller til:  
LB Forsikring A/S  
Farvergade 17 
1463 København K  
Att.: Birgitte Hou-Vangsaae   
 

mailto:bihv@lb.dk

