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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: Nr 2
	Projektnamn: Geocaching som pedagogiskt verktyg
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 277 500 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 220 000 kr            2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Henric Nilsson
	Telefon dagtid: 0703-55 88 26
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet "Geocaching som pedagogiskt verktyg" har som syfte att bl a:Bidrar till öka barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, genom ett verktygsom erbjuder både spänning, äventyr, motion och naturupplevelse!Öka kunskapen om natur- och kulturmiljön hos  deltagande barn och ungdomar.Skapa samarbete med skolor där de förlägger aktiviteter kopplat till läroplanen/kursmålen på 4H-gårdarna 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet "Geocaching som pedagogiskt verktyg" är ett pilotprojekt för att pröva ut former för Geocahing på och kring 4H-gårdar. Geocaching kommer av ordet GEO från det grekiska geo som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet cache som betyder gömställe, gömd proviant. Och man kan förenklat kalla det för "en modern skattjakt med GPS".Under 2012 vill vi driva projektet som en pilotstudie på tre gårdar, på olika orter i landet, för att få ett brett underlag inför utvärdering och ev fortsatt projekt.Uppstartsutbildning kring geocaching kommer att hållas under vintern för de tre enheterna.Därefter kommer projektledare tillsammans med arvoderad Geocaching-konsult besöka de tre platserna för att tillsammans med lokalt anställd personal och ideella ledare lägga upp en plan och utveckla koncept för Geocaching där man ex kan väljer ut lokala cacher där deltagarna letar upp särskilt utplacerade gömmor och ska lösa uppgifter på varje plats. Det kan röra sig om ett tipspromenadliknande upplägg där svaren rättas när deltagarna återvänder eller olika övningar och problem som måste lösas med hjälp av omgivningen. Det finns även mer avancerade varianter av skattjaktsrundor/GPS-rundor via ex Wherigo som ger mer upplevelsebaserat lärande; när man på rätt plats, eller utför rätt saker (ex svarar rätt på frågor kring djur eller natur) plingar det till i GPS:en och man får upp information och/eller ledtrådar till nästa steg på skärmen. I GPS-rundan tränar deltagarna sig även i problemlösning i grupp. Tre skolklasser på respektive ort kommer att fungera som testgrupper för att prova av konceptet. Totalt räknar vi med 9 klasser á ca 20 elever.Efter sommaren kommer konceptet att utvärderas tillsammans med Geocaching-konsulten.
	Förväntade effekter: Projektet innebär att ett koncept för "Geocaching som pedagogiskt verktyg" för 4H tas fram och testas av tre klasser på tre olika orter.Sammanlagt räknar vi med att 180 barn/ungdomar (3 orter x 3 klasser x 20 elever) kommer delta i pilotstudien.Att samarbete kring hur skolor kan förlägga delar av sin utbildning hos 4H tas fram.Om pilotprojektet slår väl ut hoppas vi kunna utvidga verksamheten på övriga gårdar med detta koncept under kommande år.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Nationell projektledare, samordnare och utvärdeare. 180 h á 275 kr                        49 500 krGeocaching-konsult 3 gårdar á 20 000 kr                                                                  60 000 krResor för ideella, konsult och projektledning 3 gårdar á 6 000 kr                              18 000 krUtbildning kring Geocaching för tre gårdar á 10 000 kr (inkl resor)                            30 000 kr Framtagning av informationsfolder, webb, kommunikation3 gårdar á 10 000 kr                                                                                                   30 000 krInköp av utrustning: GPS:er, kartor, mtrl till cacher, programvara3 gårdar á 30 000 kr                                                                                                   90 000 kr
	Summa: 277 500 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 180 h
	àpris: 275 kr per timme i självkostnad
	Epostadress: henric.nilsson@4h.se
	Mobiltelefon: 0703-55 88 26


