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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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: Naturskoleföreningen
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Lärande friluftsliv
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 1 160 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 160 000 kr         2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Ingen, men kommentar krävs:Landets naturskolor drivs till största del av kommuner. Samfinansiering sker genom att vi genom projektet ger naturskolorna uppdrag inom ramen för projektet Lärande friluftsliv. Villkorat ska ca 4500 arbetstimmar genomföras för att använda kunskaperna i projektet. Detta motsvarar ca 1 350 000 kr i arbetskostnad. Pengarna kommer från de enskilda naturskolornas huvudmän.
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Stina Lindblad
	Telefon dagtid: 070-645 11 92
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med Lärande friluftsliv är att:fortbilda naturskolepedagoger i friluftsteknikstärka friluftsteknik som lärande- och integrationsmetod öka kunskapen om svensk natur och friluftsteknik hos idrottslärare och modersmålslärareskapa ett utbildingsmaterial för utomhusundervisning och friluftsliv på relevant modersmål (t ex arabiska)möta ett upplevt fortbildningsbehov
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Del 1En friluftsteknikfortbildning för naturskolepedagoger anordnas i Naturskoleföreningens fem regioner.Två tillfällen per region ordnas, ett på vintern och ett på hösten, för att förmedla friluftslivets pedagogiska fördelar alla delar av året. Många naturskolepedagoger har idag bakgrund i lärarutbildningen och vissa behöver därför stärka sin friluftstekniska kompetens för att bedriva en relevant undervisning på naturskolan. Fortbildningen leds av erfarna naturskolepedagoger med lång pedagogisk och friluftsteknisk erfarenhet. Fortbildningen innehåller friluftsteknik som hjälpmedel för integration, svenskt natur- och kulturliv samt allemansrätten och är inriktad på äldre elever, åk 7-9. Fortbildning berör moment inom skolämnena idrott och hälsa och teknik samt lärande för en hållbar utveckling med friluftsliv som metod. Utrustning som används är bl a GPS. Deltagande naturskolor åtar sig att integrera friluftsteknik i sitt program för 2012-13. En uppsättning GPSer köps in till varje region och kan lånas av deltagande naturskolor under kortare eller längre perioder. Tillsammans möter naturskolepedagogerna genom detta minst 6 500 elever som deltar i ett lokalt program för friluftsteknik. Del 2Naturskolorna får även i uppdrag att sprida kunskaperna till sina lokala pedagoger genom att anordna minst två heldagars fortbildningstillfällen riktade till idrottslärare och moderspråkslärare i närområdet. Dessa målgrupper är utvalda för att många naturskolor just nu får frågor om hjälp med utomhusundervisningen från dessa grupper. När pedagogerna ute på skolorna fortbildas når vi genom satsningen många fler elever som därmed får ökad  kunskap i friluftsteknik inom ramarna för skolans ordinarie verksamhet. Del 3Som ett hjälpmedel för modersmålslärarna sammanställs och översätt övningar som används i ovan nämnda fortbildning till, till exempel arabiska. Därmed får modersmålslärarna verktyg för att bedriva delar av sin undervisning utomhus och därmed öka elevernas intresse och förståelse för svensk natur och friluftsliv.
	Förväntade effekter: Del 1Minst 50 naturskolepedagoger från 25 naturskolor får ökad kunskap i friluftsteknik.Naturskolorna möter minst 6 500 elever som deltar i dagar med inriktning på friluftsteknik.Del 2Minst 375 idrotts- och modersmålslärare från 150 skolor deltar i fortbildningar i friluftsteknik anordnade av naturskolorna. 15 000 elever får ökad kunskap i friluftsteknik.Del 3Minst 1000 ex av skriften "Friluftsteknik och utomhusundervisning" sprids bland Sveriges modersmålslärare.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Grundutbildning naturskolepedagoger                                                              100 000 krNaturskolors fortbildning av pedagoger                                                             500 000 krInköp av GPSer och kartor                                                                                150 000 krResor                                                                                                                   70 000 krMat och logi                                                                                                         30 000 krAdministration 25% tjänst                                                                                  130 000 krMarknadsföring                                                                                                    20 000 krFramtagande av "Friluftsteknik och utomhusundervisning" 25% tjänst             130 000 krTryck av 1000 ex                                                                                                  30 000 kr(OH i form av ca 4 500 arbetstimmar på landets naturskolor, ca 1 350 000 kr)
	Summa: 1 160 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 860 arbetstimmar
	àpris: 302 kr
	Epostadress: stina.lindblad@naturskola.se
	Mobiltelefon: 


