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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Fältbiologerna
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

20131

Mötesplats Naturen

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/02

2013/11

692 099

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

400 000

Avser bidragsår

2012

Belopp, kr

692 099

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2013

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

John Gustafsson

Johnmedh@gmail.com

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0705812971

0705812971

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projekt Mötesplats Naturen vill sprida en förståelse för naturen och väcka ett engagemang bland unga. Vi vill ge fler
ungdomar möjlighet att få en positiv och trygg upplevelse av naturen. Vi ser att segregationen i samhället påverkar vilka som
får möjlighet att möta och lära känna naturen. Därför kommer projektperioden 2013 fokusera på de grupper i staden som har
sämre förutsättningar att ta sig ut i naturen. Att vara ute är inte bara det bästa sättet att lära sig om naturen utan botar också
spring i benen. Vi upplever att många skolor vill ta med barnen ut från klassrummen men saknar resurserna som krävs. Därför
vill vi erbjuda skolorna ett färdigt paket där vi står för undervisningen under hela dagen ute i fält, det ska vara enkelt för läraren
att delta med sin klass. Projektets mål är även att inspirera lärare till att själva ta med sina klasser ut och upptäcka naturen
genom att ge dem konkreta tips, utflyktsmål och förslag på aktiviteter samt utbildningsmaterial som vi själva tar fram.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Malmöregionen är segregerad i den mening att det finns stora ekonomiska, kulturella och språkliga
klyftor som avspeglas geografiskt. Det finns stadsdelar där barn och ungdomar inte rör sig utanför sitt
bostadsområde. De kommer inte ut i naturen särskilt ofta och detta vill vi ändra på. Runt Malmö finns
många intressanta naturområden. Vi vill ge eleverna kunskap, lust och förutsättningar att efter att ha
deltagit i projektet fortsätta upptäcka sin närnatur på egen hand. För att nå alla barn är det viktigt att
Mötesplats Naturen förläggs till ordinarie skoltid. Många lärare som tidigare deltagit i projektet delar
denna mening.
Utomhuspedagogik har en marginaliserad roll i den svenska skolan. Genom att undersöka,
experimentera, skapa och använda flera olika sinnen vid inlärning hoppas vi att eleverna kommer att
hitta sin lust att lära både inom- och utomhus. Att använda naturen som klassrum leder till en bättre
förståelse för vår miljö och hur vi påverkar den. På våra träffar blir lek och fysisk aktivitet en naturlig
del av dagen. Kunskapen får bäst fäste då man väver samman lek och lärande.Utomhusmiljön
lämpar sig även till de barn som har svårare att lära sig i klassrummet och ger dem ett annat sätt att
tillgodogöra sig kunskap. Att för första gången på egen hand fånga och artbestämma en fjäril ger en
positiv känsla som man tar med sig tillbaka till skolan. Vi vill också anknyta våra träffar till rådande
kursplaner för att integrera dem i NO-undervisningen.
Vi vill arbeta med sex klasser per termin i årskurserna 4-5 samt förberedelseklasser. Varje klass ska
få fyra utedagar, i fyra olika naturområden. I slutet av varje termin vill vi anordna en frivillig lägerskola.
Tidigare projektår har vi haft teman som sötvatten, hav och strandäng, skog, samt odlings- och
kulturlandskap. År 2013 vill vi även ta med eleverna till en bondgård. Bland de moment vi vill
genomföra kan nämnas håvning efter vattenlevande insekter och djur, användning av hand- och
tubkikare, upptäcktsfärder, praktiska friluftstips med mera. Med en bred variation av miljöer och
teman vill vi fokusera både på artkunskap och kännedom om ekologiska samband, samt ge barnen
en positiv upplevelse av naturen. Under hela året beräknar vi sammanlagt träffa 240 elever.
Genom att erbjuda ett färdigt paket till skolorna ska det vara så enkelt som möjligt för lärare att ta del
av projektet. Allt de behöver göra är att ta med sin klass till platsen vi är på och där tar vi hand om
undervisningen. För att ta sig dit använder de ordinarie kollektivtrafik, betalat av projektet.
Mötesplats Naturen har drivits i Malmö de senaste tre åren och har fått väldigt positiv respons från
deltagande skolor. När projektet nu är planerat att fortsätta i Malmö under 2013 är det med
förhoppningen att skapa kontinuitet och nå ut till ännu fler skolor, lärare och elever.
Vi vill dokumentera vår kunskap och våra erfarenheter för att kunna erbjuda handfasta tips på bra
utomhusaktiviteter åt lärare och andra intresserade i Malmö.
Fyra naturinspiratörer kommer att arbeta med att planera och genomföra verksamheten. För
samordningen ansvarar en projektkoordinator som även ansvarar för ekonomi och anställda.
Förväntade effekter
Mötesplats Naturen ger barn och ungdomar ett förhållande till sin närnatur och en förståelse för ekologiska samband. Genom projektet kommer
eleverna att ha fått en positiv relation till naturen och friluftsliv.
Efter projekttiden är vår förhoppning:
- att de skolor som deltagit ska kunna genomföra utomhuslektioner på egen hand, och att de lärare som varit med ska känna större
självförtroende i att ta med barnen ut.
- att eleverna efter projektets slut ska känna sig trygga i naturen och se närmiljön som en lekplats och en källa till kunskap.
- att eleverna kommer ha lärt sig att klä sig efter väder och kunna använda utrustning som behövs vid olika friluftsaktiviteter
- att de barn som har svårt att koncentrera sig i en konventionell utbildningsmiljö kan få en chans att lära på ett annorlunda sätt utomhus, som
ger en ökad självkänsla att ta med sig in i klassrummet.
- att barnen har lärt känna sina rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
- att eleverna ska vara väl förtrogna med kollektivtrafiken och kunna använda denna för att ta sig ut i naturen på egen hand eller med sin familj.
- att barnen ska veta hur de ska agera om de går vilse eller om det sker en olycka i naturen.
- att eleverna ska inspireras till lek, kreativitet och ett aktivt friluftsliv!
Med lägerskolan erbjuder vi eleverna en möjlighet att komma ut och ha roligt i naturen på fritiden. Det blir en naturlig väg in i Fältbiologernas
ordinarie verksamhet och föreningslivet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Personalkostnader:
4 st naturinspiratörer 75 % under 7 månaders tid
1 st projektkoordinator 20 %, under 7 månaders tid
Kostnader för obekväm arbetstid och traktamenten
Arvoderingar för anställningsintervjuer
Semesterlöner
Arbetsgivaravgifter

Belopp, kr

447 897
29 860
4 000
5 381
40 957
74 004
Totalt: 602 099

Lokalhyra, kontorsmaterial, teambuilding och planeringsmöten

30 000

Utbildning (första hjälpen. hitta vilse mm.)

10 000

Resor anställda
Resor skolklasser

12 000
18 000

Utedagar

20 000
Summa

692 099
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

3830 h

154 kr

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.

duplicera.nu

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