UDDELINGSPOLITIK
LIFE Fonden
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Bestyrelsen (”Bestyrelsen”) for LIFE Fonden (”Fonden”) har udformet denne uddelingspolitik i henhold til
Anbefalingerne for god Fondsledelse samt lov om erhvervsdrivende fonde.
Fondens formål er:
“… med almennyttigt sigte at højne den naturvidenskabelige uddannelse, forskning og dannelse og at styrke
motivation og interesse hos børn og unge, herunder gennem at drive undervisningsinitiativet LIFE og
tilhørende aktiviteter. Dette inkluderer at finansiere, støtte og udvikle uddannelses- og forskningsinitiativer
inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik, herunder undervisningsforløb og andre
undervisningstilbud.”
Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.
Uddelingspolitik
Fondens uddelinger udgøres af LIFE Forløbene, der er Fondens kerneprodukt formidlet på fire
undervisningsplatforme. Desuden uddeler LIFE også bevillinger til partnerskaber med kommuner, skoler og
ungdomsuddannelser om forankring af LIFE Forløb i gennem flerårige samarbejder. Gennem undervisningsforløbene
inviteres eleverne til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger i STEM-fagene. LIFE Forløbene stilles til
rådighed for uddannelsesinstitutioner, kommuner mv. Fonden ’oversætter’ forskning og udvikling fra forskningsmiljøer
og virksomheders arbejde til undervisningsforløb, der lever op til de fælles mål og faglige mål for uddannelserne og
er relevante og motiverende for både lærere og elever.
LIFE Forløbene formidles på følgende fire undervisningsplatforme:
(a) LIFE Kit. LIFE Kit er undervisningsforløb inkl. materialekasser med samtlige materialer, der skal bruges i
undervisningen til et LIFE Forløb.
(b) MY:LIFE. MY:LIFE er en digital læringsplatform og indeholder f.eks. interaktive elementer og
lærervejledning. Mylife.dk danner sammen med LIFE Kit rammen for alle LIFE Forløb for både elever og
lærere.
(c) LIFE Campus. LIFE Campus er Fondens læringscenter, hvor elever og lærere møder naturfaglige
laboratoriemiljøer, der svarer til dem, som forskere arbejder i hos virksomheder. Undervisningen
gennemføres af undervisere fra LIFE sammen med klassens lærer.
(d) LIFE Labforløb og LIFE Lab. LIFE Labforløb er Fondens mobile laboratorier, som kan bookes og kører ud til
skoler med et fuldt udstyret laboratorium. LIFE Lab er Fondens regionalt placerede laboratorier. Undervisere
fra LIFE leder det eksperimentelle arbejde sammen med klassens lærer i LIFE Lab og LIFE Labforløb.
Uddelinger foretages på baggrund af ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, kommuner mv.
Fonden vil lægge sig tæt op ad Novo Nordisk Fondens geografiske arv i Skandinavien via sine uddelingsaktiviteter.
Det primære geografiske fokus for Fondens uddelingsaktiviteter vil være Danmark. Fondens kommercielle aktiviteter
vil være nationale og internationale.

Principper
Bestyrelsen har fastsat følgende overordnede principper for uddeling, i forhold til hvad Fonden vil lægge vægt på og
søge at fastholde i alle sine uddelingsaktiviteter.
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Fonden stræber efter at opnå den højeste kvalitet i alt, hvad den foretager sig og støtter. Fonden er dedikeret til
udmærkelse og kvalitet i alle sine aktiviteter. Kun gennem en høj standard opnås reel betydning. Fonden vil stræbe
efter udmærkelse og forvente det samme fra de personer og institutioner, som den støtter, og med hvilke den
samarbejder, såvel nationalt som internationalt.
Fonden vil inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende undervisning i naturfagene ved at udvikle og tilbyde
uddannelsesinstitutioner, kommuner mv. tværfaglige naturfaglige undervisningsforløb gratis, hvor elever arbejder
med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. LIFE Forløbene
er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer og er et supplement til at understøtte den
almindelige undervisning i skolerne inden for de rammer og faglige mål, der er vedtaget politisk.
Fonden vurderer på baggrund af objektive kriterier, om en ansøgning om et LIFE Forløb eller et LIFE Partnerskab
opfylder kravene, herunder om det pågældende LIFE Forløb er målrettet ansøger.
Gældende love og regler
For at komme i betragtning til bevillinger skal ansøgere overholde Fondens etiske regelsæt samt gældende love og
regler.
Medarbejderne tilknyttet modtagere af LIFE Forløb må ikke udsættes for diskrimination og skal behandles med
respekt og værdighed. Medarbejderne skal modtage betaling i henhold til kollektive overenskomster. Arbejdstid og
ferie skal være i henhold til de nationale regler, og medarbejdere skal have ret til at organisere sig og være omfattet
af overenskomster, i det omfang dette er almindelig praksis eller lovligt. Institutioner, der modtager et LIFE Forløb,
skal sørge for en tryg og sund arbejdsplads. Miljøbelastningen ved LIFE Forløbene skal begrænses mest muligt.
Såfremt Fonden erfarer, at gældende love og regler er blevet overtrådt, vil ansøgeren af et LIFE Forløb blive bedt om
en redegørelse. Såfremt Fonden vurderer, at standarderne er blevet overtrådt, kan Fonden vælge at afbryde LIFE
Forløbet eller LIFE Partnerskabet og kræve tilbagelevering af materialer og lignende. Endvidere kan Fonden beslutte
at afvise fremtidige ansøgninger om LIFE Forløb eller LIFE Partnerskab.
Personer, der ikke kan søge om eller modtage støtte fra LIFE Fonden:
a) Ansatte i LIFE Fonden, LIFE A/S, Novo Nordisk Fonden, Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S
og i andre selskaber, LIFE Fonden direkte eller indirekte har en formel eller reel kontrollerende indflydelse over.
b) Bestyrelsesmedlemmer i LIFE Fonden og LIFE A/S, samt disses ægtefæller og hjemmeboende børn.
c) Komitemedlemmer i LIFE Fonden. Dog kan komitemedlemmer godt være samarbejdspartner eller vejleder på en
ansøgning. Ligeledes kan komitemedlemmer være ansøger og medansøger på en ansøgning indsendt til en anden
komite, end den de er medlem af.
Medlemmer, som er afskåret fra at vurdere ansøgninger
a) Bestyrelsesmedlemmer i LIFE Fonden, komitemedlemmer og eksterne bedømmere anses for inhabile, hvis et
medlem har en personlig, professionel eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. hvis medlemmet er leder i
forhold til ansøger, er ansat på den faglige enhed, hvor ansøger er leder, eller har en familiær relation til ansøger.
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b) Et medlem, der er inhabil i forhold til en ansøgning, er også inhabil i forhold til andre ansøgninger, der konkurrerer
med ansøgningen. Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor puljen af ansøgninger udgør fem ansøgninger eller
derunder. Hvis den eller de ansøgninger, vedkommendes inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår
af behandlingen, kan den pågældende deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.
Procedure i tilfælde af inhabilitet
a) Medlemmer skal senest 10 hverdage efter modtagelse af ansøgninger til bedømmelse gøre formanden og LIFE
Fondens sekretariat opmærksom på eventuel inhabilitet eller en mulig interessekonflikt. I tilfælde af tvivl skal en
komiteformand konsultere repræsentanter fra LIFE Fonden.
b) Hvis et medlem har en mulig interessekonflikt ved en ansøgning, der skal behandles, afgør bestyrelsen i LIFE
Fonden eller komiteen, hvor det er relevant, ved en almindelig flertalsbeslutning, om interessekonflikten medfører
inhabilitet. Den person, som behandlingen angår, må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om
inhabilitet og skal forlade mødelokalet under behandlingen og afstemningen om spørgsmålet. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
c) I tilfælde af inhabilitet kan medlemmet ikke deltage i behandlingen af ansøgningen, herunder eventuelle interviews,
og skal forlade lokalet, hvor bedømmelsen finder sted.
d) Hvis en komite ikke er beslutningsdygtig, eller det af hensyn til komiteens sammensætning kan give anledning til
væsentlig betænkelighed for bedømmelsen, skal komiteen overlade behandling af ansøgningen til LIFE Fondens
bestyrelse.
Udvalg gennemfører Bestyrelsens beslutninger
Bestyrelsen kan beslutte at bemyndige udvalg eller ledelsen til at rådgive om og gennemføre Bestyrelsens
beslutninger. I disse tilfælde vil Bestyrelsen træffe beslutning om de finansielle rammer for hver enkelt uddeling i
forbindelse med fastlæggelse af det årlige budget, og udvalgene eller ledelsen vil gennemføre Bestyrelsens
beslutninger ved at udpege uddannelsesinstitutioner og kommuner mv. blandt de modtagne ansøgninger, som
opfylder de af Bestyrelsen fastsatte kriterier.
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