
 
    

PRINCIP # H 

SPONSORERING SAMT DONATIONER/STØTTE TIL SKORPESKOLEN 

Når man vælger at støtte skolen, er man med til at sikre, at skolen er i stand til at opfylde sin vision om at ”Det, jeg 

kan forestille mig, kan blive til virkelighed”, samt at give eleverne, medarbejderne og ledelsen, den bedst mulige 

forberedelse til de kommende skoleår.  

Donation/støtte: 

Enhver donation/støtte og uanset størrelse, modtager vi med glæde. Små beløb samt store beløb eller din personlige 

hjælp til skolen, har stor betydning for skolen.  

Skorpeskolens historiske rammer og bygninger rummer mange værdier, men de lokalemæssige rammer stiller 

skærpede krav til lokalernes indretning samt udstyr. Derfor er der løbende behov for at ombygge lokaler samt 

faciliteter for at skabe en god atmosfære, hvor vores elever og ansatte trives.  

Vi vil højne kvaliteten og videreudvikle skolen og dens initiativer. Derfor sætter vi blandt andet fokus på 

kvalitetsudvikling af trivsel og undervisningsmiljøet.  

 

Sponsor: 

Som sponsor for Skorpeskolen er du med til at give skolen en bedre økonomi.  

Som sponsor får du mulighed for, at få firmalogo eller navn på sponsortavlen samt på skolens hjemmeside. Derudover 

inviteres du som sponsor en gang årligt til møde omkring skolens virke. Sponsortavlen følger skoleåret og vil blive 

fornyet hvert skoleår. Hvis du/I ønsker at blive synlig sponsor på sponsortavlen, skal der rettes henvendelse til skolens 

administration. 

Sponsorerede materialer må ikke påføres sponsors navn, logo eller varemærke. Markedsføring på skolen må kun finde 

sted, når skolens ledelse har givet skriftlig tilladelse til dette.  

Deltager vores elever ved sportsstævner, større gruppearrangementer eller lign., er det skolens ønske, at vores elever 

anvender Skorpeskolens tøj med skolens monogram. Ønsker om sponsering af Skorpetøj til arrangementer fremsendes 

til skolens ledelse. 

Vi opfordrer til, at alle støtter skolen via et medlemskab af Skorpeskolens Støtteforening.  

Foreningen vil igennem hele året støtte skolens elever, så de får en endnu større tilfredshed med at gå på skolen.  

Link til skolens støtteforening: http://www.skorpeskolen.dk/#!sttteforening/c1507 
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