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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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VerksAmhetsbidrAg (Projekt)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

w
w

w
.r

ek
la

m
ol

og
i.s

e

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: Fältbiologerna
	Projektnr: 
	Projektnamn: Mötesplats Naturen
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 630 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 400 000               2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: Allmänna Arvsfonden
	Belopp kr: 200 000
	Organisation_2: Skånetrafiken
	Belopp kr_2: 30 000
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Victor Håkansson
	Epostadress: hakansson.victor@gmail.com
	Telefon dagtid: 0730691728
	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 upplevelse av naturen. Vi ser att segregationen i samhället påverkar vilka som får möjlighet att möta och lära känna naturen, därför kommer projektperioden 2012 fokusera på de grupper i staden som på olika sätt inte har de bästa förutsättningarna att ta sig ut i naturen. Vi upplever att många skolor vill ta med barnen ut ur klassrummet men saknar resurserna som krävs. Därför vill vi erbjuda skolorna ett färdigt paket. Med projektet hoppas vi på 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.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi anser att utomhuspedagogik har en marginaliserad roll i den svenska skolan och ser ett stort behov av att tillgängliggöra detta, både för lärare och elever. Genom att undersöka, experimentera, skapa och använda flera olika sinnen vid inlärning, hoppas vi att eleverna kan hitta sin lust att lära både inom- och utomhus. Utomhuslektioner leder dessutom till en bättre förståelse för naturen och hur vi påverkar den.Vi kommer att koncentrera oss på att samarbeta med skolor i områden där vi upplever att det saknas erfarenheter av naturen och utomhuspedagogik. Vi upplever Malmöregionen som segregerad i den mening att det finns stora ekonomiska, kulturella och språkliga klyftor som avspeglas geografiskt. I dessa områden finns det barn och ungdomar som inte har förutsättningarna att på ett enkelt sätt ta sig ut ur staden och njuta av den miljö och natur som finns alldeles i närheten. Vi anser att det är viktigt att lägga ytterligare resurser på integrationen mellan stad och land. Det är vår erfarenhet att det är skolor i urbana områden med stor andel låginkomsttagare och ofta med hög invandrartäthet som har störst behov av att delta i projektet. Många lärare vi tidigare samarbetat med delar den analysen.Vi vill arbeta med sex klasser per termin i årskurserna 4-5. Varje klass ska få vara ute fyra gånger, på fyra olika platser. Under hela året beräknar vi sammanlagt träffa 240 elever. Tidigare projektår har vi haft teman som sötvatten, hav och strandäng, skog, samt odlings- och kulturlandskap. 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.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. Genom god kommunikation med lärarna blir träffarna integrerade i den ordinarie undervisningen och då projektet görs under skoltid blir det obligatoriskt för alla barn. I lärarnas utvärdering av tidigare projektår, uttrycker många att detta är en förutsättning för att vissa elever överhuvudtaget kan ta sig utanför sitt bostadsområde. Vi och lärarna menar därför att projektet, om det hade varit förlagt på fritiden, inte hade haft lika stor effekt.Mötesplats Naturen drevs i Malmö 2010 samt 2011 och fick väldigt positiv respons från deltagande skolor. När projektet nu är planerat att fortsätta i Malmö under 2012 är det med förhoppningen att skapa kontinuitet och nå ut till ännu fler lärare och elever.Vi vill göra en utförlig dokumentation av projektet, för att kunna samla och sprida vår kunskap och våra erfarenheter och erbjuda handfasta tips på bra utomhusaktiviteter 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 en möjlighet att få ett förhållande till sin närnatur och att få en förståelse för ekologiska samband. Genom projektet kommer fler unga att ha en relation till naturen och att ha provat på 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 att ta med barnen ut. Att eleverna efter projektets slut ska känna sig trygga i naturen och se närmiljön som en social resurs och källa till kunskap.Vi vill även att Fältbiologernas ordinarie verksamhet ska göras tillgänglig för en bredare målgrupp, och att projektet blir en naturlig väg in i föreningslivet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Tjänster - 4 st naturinspiratörer 75 %, 1 koordinator 20 %, 7 månaderlön, arbetsgivaravgifter, pensioner, semesterersättningar                                                527 171Arvoderingar                                                                                                                      4 800OB och traktamente                                                                                                           4 000Lokalhyra, kontorsmaterial, marknadsföring och administration, utbildningmöteskostnader                                                                                                                 20 750Resor                                                                                                                                 20 000Utedagar                                                                                                                            44 000Dokumentation                                                                                                                   5 000
	Summa: 625 721
	Beräknat antal arbetstimmar: 3763,2
	àpris: ~140 (se bifogad budget för detaljer)


