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Ändamål 

Qatar Foundation International (QFI) utlyser härmed medel för att främja arabiskundervisning i 

Sverige. Medlen ska användas för att finansiera lokala nätverk för lärare inom grundskola, 

gymnasium, högskola/universitet, folkhögskola samt studieförbund. De råd för arabisklärare 

(Arabic Teacher Councils)  som finansieras av QFI skapar möjligheter för arabisklärare att 

träffas, nätverka, dela resurser och idéer, bistå skolor som vill börja undervisa i arabiska samt 

genomföra uppsökande verksamhet för att informera om vikten av att bevara modersmålet och 

värdet av att studera arabiska. För närvarande är QFI värd för 12 råd för arabisklärare i USA, 

Storbritannien och Tyskland. Vi söker nu en värdinstitution som kan organisera, administrera 

och stödja det första svenska rådet för arabisklärare (Swedish Arabic Teacher Council, SATC). 

 

Utlysningen riktar sig således till institutioner, inte privatpersoner. Värdinstitutionen är ansvarig 

för den ekonomiska förvaltningen och de rapporteringskrav som är förbundna med bidraget. 

Större, viktiga beslut om aktiviteter och innehåll ska dock inte fattas av värdinstitutionen, utan 

av de lärare som ingår i rådet. 

 

Tidsperiod 

Bidraget gäller aktiviteter under läsåret 2022/2023 (från och med augusti 2022 till och med den 

30 juni 2023). Även om bidraget endast garanterar ett års finansiering, förväntas medel finnas 

tillgängliga även under de efterföljande åren. Förmånstagare som har bedrivit en framgångsrik 

verksamhet under det första året inbjuds då att inkomma med en ny ansökan.  

 

Beskrivning 

Värdinstitutionen ska (1) identifiera och sammanföra lokala arabisklärare och andra som har 

ett intresse av undervisning i arabiska. Dessa ska fastställa gruppens intressen och behov och 

regelbundet utveckla nätverks- och fortbildningsaktiviteter. Vidare ska värdinstitutionen (2) 

samarbeta med lärarna för att organisera uppsökande aktiviteter i syfte att informera om 

arabisk kultur och det arabiska språket samt arbeta för att fler skolor ska erbjuda arabiska som 

skolämne.  

 

Värdinstitutionens roll 

Värdinstitutionen kommer att fungera som administratör och ha en stödjande roll, medan 

lärarna står för verksamhetens ledning och fattar alla väsentliga beslut. Värdinstitutionen ska 
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se till att en styrelse bildas. Styrelsen ska bestå av arabisklärare och ska fatta beslut om 

innehållet i möten och aktiviteter. 

 

Lärarrådets aktiviteter kan exempelvis inkludera: 

• Att hålla möten, workshops och konferenser 

• Att skicka medlemmar till regionala och nationella konferenser för lärare i moderna 

språk samt annan vidareutbildning 

• Att arrangera vidareutbildningstillfällen 

• Att organisera lokala mentorsystem 

• Att bilda lärargrupper som ska utveckla gemensamt undervisningsmaterial 

• Att skapa samarbeten mellan skolor och andra organisationer 

• Att organisera event där allmänheten informeras om arabisk kultur och det arabiska 

språket och/eller vikten av att barn får hjälp att bevara sin arabiska och/eller värdet av 

att studera arabiska som främmande språk 

• Att skapa gemensamma bibliotek med resurser och undervisningsmaterial.  

 

QFIs bidrag till värdinstitutionen inkluderar medel för det administrativa arbete som utförs av 

värdinstitutionen samt medel som endast får användas till lärarrådets möten och aktiviteter.  

Värdinstitutionen ansvarar för förvaltning av hela budgeten samt för finansiella rapporter och 

verksamhetsrapportering.  

 

Riktlinjer för projektbeskrivning 

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning på 3–5 sidor (dubbelt radavstånd, 12-punkters 

teckensnitt).  Projektbeskrivningens innehåll:  

• Ge en övergripande beskrivning av vilka ni förväntar er ska delta i lärarrådet (här ingår 

även en beskrivning av sammanhanget för arabiskundervisning i grundskola och 

gymnasium). 

• Beskriv varför er institution är särskilt väl lämpad att vara värd för lärarrådet. 

• Beskriv hur ni planerar att identifiera och kontakta arabisklärare och andra intresserade 

parter i ert område, arrangera inledande möten, bilda en styrelse bestående av lärare 

och fullgöra ansvaret för rapportering och ekonomisk förvaltning (inkludera en tidsplan 

om så är lämpligt). 

• Ange vem som kommer att ansvara för organisering och administration av projektet. 

• Beskriv och motivera de aktiviteter som ni föreslår att lärarrådet ska genomföra under 

läsåret 2022/2023. 
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• Förklara hur ni kommer att marknadsföra och kommunicera aktiviteterna till lärarrådets 

medlemmar och hur ni kommer att be om återkoppling på aktiviteter, workshops och 

andra arrangemang. 

 

Riktlinjer för budget 

Värdinstitutionen kan ansöka om upp till 25 000 USD (motsvarande belopp i SEK) för läsåret 

2022/2023. 

 

Upp till 50 procent av medlen får användas till administrativa kostnader: 

• Viss lön till personal och/eller fakultetsmedlemmar för administrativt arbete (ange 

tidsåtgång – vi räknar inte med att heltidspersonal ska behövas)  

• Övriga kostnader förknippade med att kontakta lärare och lämpliga medlemmar av den 

arabiska gemenskapen samt hålla organisatoriska möten innan ett lärarråd har bildats. 

 

Minst 50 procent av medlen ska oavkortat gå till kostnader för lärarrådets program, såsom möten, event och 

projekt, som beslutas av lärarrådets medlemmar. Förslag som innebär att en större andel av medlen 

allokeras till programkostnader istället för administrativa kostnader kommer att få en mer positiv bedömning. 

 

Värdinstitutionens administrativa kostnader ska specificeras i budgeten (upp till 50 procent av det begärda 

beloppet). Kostnader för möten, event och projekt som ska beslutas av lärarrådet kan antingen specificeras 

eller uppskattas och begäras som en klumpsumma. Värdinstitutionen förväntas dock lämna en detaljerad 

redovisning av utgifter för möten, event och projekt vid en senare tidpunkt.  

 

Budget 

Inkludera en tydlig budget och en budgetbeskrivning. Ett exempel på ett budgetförslag visas här: 

Post Kostnad 
Beskrivning av 

kostnad 

Sökandens 

bidrag 

Belopp som söks 

från QFI 

Fakultetsmedlem 

(10 % av 

heltidsekvivalent) 

3 750 USD  

Beräknat som 

10 % av en 

grundlön om 

37 500 USD 

0 USD 

3 750 USD 

Medhjälpare, 400 

timmar 
3 250 USD  

Ca 200 timmar x 

15,00 

USD/timme 

0 USD 

3 250 USD  
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Lönetillägg  1 750 USD  
Ca 25 % av 

fakultetslönen 

0 USD 
1 750 USD  

Övrigt 1 950 USD  

Kan bland annat 

inkludera 

kostnader för 

inledande 

organisatoriska 

möten – 

uppsökande 

verksamhet, hyra 

m.m.  

0 USD 

1 950 USD  

Deltagande i 

regional 

konferens 

1 250 USD  

Resa till regional 

språklärar-

konferens. Två 

medlemmar i 

lärarrådet 

kommer att 

skicka in bidrag 

till konferensen. 

Reseersättning 

(2 x 475 USD), 

konferensavgift 

(2 x 150 USD)  

0 USD 

1 250 USD  

Styrelsens 

planeringsmöten 

(2 möten för val 

av kommitté och 

eventplanering) 

250 USD 
Lättare förtäring 

(2 x 125 USD) 

0 USD 

250 USD 

Endagskonferens 1 500 USD 

Lokalhyra (250 

USD), gästtalare 

(2 x 200 USD), 

fika (200 USD), 

lunch (500 USD), 

0 USD 

1 500 USD 
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material (200 

USD), kopior 

(150 USD) 

Workshops, 

halvdagar (6) 
10 000 USD 

Gästtalare (6 x 

500 USD), 

reseersättning 

för gäster (6 x 

250 USD), lunch 

(6 x 25 x 30 

USD), material 

(6 x 150 USD), 

annonsering 

(600 USD), 

övrigt (400 USD) 

0 USD 

10 000 USD 

Utveckling av 

kompletterande 

undervisnings-

material 

1 250 USD 

En grupp om fem 

lärare ska 

utveckla 

kompletterande 

undervisnings-

material som kan 

användas för 

undervisning i 

arabiska som 

modernt språk. 

Ersättning (5 x 

200 USD), 

granskning av 

expert i 

språkpedagogik 

(125 USD), 

utskrifter till 

medlemmar (125 

USD) 

0 USD 

1 250 USD 

 Summa 24 950 USD  0 USD 24 950 USD 
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Rapportering och utvärdering  

Beslut om förlängning av programmet kommer delvis att baseras på en utvärdering av programmets resultat 

och effekter. Ni förväntas inkomma med dokumentering av programmet och ge förslag till förbättringar. 

• QFIs medarbetare kan komma att besöka (eller delta virtuellt i) minst en av lärarrådets aktiviteter 

under det första året, närvara vid ett möte eller event samt intervjua personal vid värdinstitutionen och 

lärare. 

• En medlem i personalen vid värdinstitutionen eller en representant för lärarrådet kan bli ombedd att 

närvara vid ett ledningsmöte för alla arabiska lärarråd och där berätta om programmet, göra en 

övergripande utvärdering av programmet, diskutera möjligheter till utbyte och samarbete samt lämna 

rekommendationer inför framtiden. Detta möte hålls vanligen vid tiden för ACTFLs årliga konvent 

(november 2022). 

• Värdinstitutionen förväntas också skriva en slutrapport som inkluderar en förteckning av möten, event 

och projekt; antal medlemmar i lärarrådet och antal eventdeltagare; en slutlig utvärdering av 

programmet; rekommendationer inför framtiden och en utgiftsredovisning. 

 

Ansökan: Ansökan skrivs på engelska eller svenska och skickas via e-post till Omar Tarabishi på 

adressen otarabishi@qfi.org. En komplett ansökan ska innehålla en beskrivning och en budget enligt 

riktlinjerna här ovan. 

 

Intresseanmälan ska skickas till Omar Tarabishi på otarabishi@qfi.org senast den 1 maj 2022. 
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