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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: Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Skogen som klassrum 2012
	Projektstart årmån: 201201
	Projektslut årmån: 201212
	Projektets totala budget kr: 2 300 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 940 000             2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Naturskoleföreningen
	Organisation: Naturskyddsföreningen
	Belopp kr: 360 000
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Märta Berg
	Telefon dagtid: 08-702 65 46
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Skogen som klassrum 2012 är en fortsättning och uppföljning av projekt Skogen som klassrum som pågått sedan 2009 och inkluderar en utvärdering av hela projektet. Hela projektet avses avslutas 2012, men resultaten kan användas i fortsatt arbete med liknande syften. Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen och har hittills resulterat i nära 300 fortbildningsdagar i utomhuspedagogik för cirka 3000 pedagoger från 206 skolor i 46 kommuner samt ett stort antal aktiviteter på lokal och regional nivå för att uppmärksamma skogar för barn. Projektet har till syfte att:- fler barn ska få kunskaper om och intresse för att vistas i skogen, samt därmed en positiv känsla för naturen och viljan att värna.- fler pedagoger ska få möjlighet att använda skogen i skolundervisningen, som ett komplement till undervisning inomhus.- fler kommuner ska arbeta för att tillgängliggöra skog för barn nära skolor och bostäder.- uppmärksamma och sprida kunskaper om närnaturens och utomhuspedagogikens alla värden (biologiska, sociala, kulturella och pedagogiska).
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: 1. Fortsättning på Skogen som klassrumFortbildning i utomhuspedagogik (Skogen som klassrum) erbjuds pedagoger i minst 20 kommuner. Högst 80 fortbildningsdagar genomförs för högst 2 000 deltagare. Fortbildningen är kostnadsfri, riktar sig till pedagoger som undervisar i år F-6, består av en eller två endagstillfällen i skogen och innehåller:- utomhuspedagogiska övningar på tema skog (som följer skolans måldokument i olika ämnen)- diskussion om och exempel på övningar om hur man skapar intresse hos barn för natur och friluftsliv- diskussion om värdet av att bevara och tillgängliggöra skogar för barnRektorn förväntas delta under åtminstone en del av fortbildningen. Pedagogerna får i uppgift att efter dag 1 genomföra och dokumentera minst en utomhuspedagogisk övning med sina elever. Kommunpolitiker och media bjuds in att delta under fortbildningen i syfte att visa hur undervisning i och med hjälp av skogen kan se ut.2. Uppföljning av Skogen som klassrumUppföljningen innebär följande: - Det framgångsrika konceptet med ”Lunch i det gröna” genomförs i ytterligare minst fem kommuner där fortbildningen Skogen som klassrum hållits. Lunch i det gröna, som under 2011 hålls i 16 kommuner, innebär att politiker, tjänstemän och skolledare bjuds på lunch med föredrag och diskussion om möjligheter för utveckling av utomhusundervisningen och behovet av att bevara och tillgängliggöra tätortsnära skog. - Skolklasser erbjuds skoldagar i skogen i minst tio av de 46 kommuner där fortbildningen Skogen som klassrum hållits. Med syfte att få igång kontinuerlig utomhuspedagogisk verksamhet i dessa kommuner (som saknar naturskola) genomförs ett samarbete mellan den lokala Naturskyddsföreningen/närnaturguider och en redan etablerad naturskola i en grannkommun. Samverkan söks även med kommunen. Samarbetet innebär att skolklasser erbjuds en eller två halvdagar med utomhuspedagogisk verksamhet med tema skog. Innehållet planeras av den lokala Naturskyddsföreningen/närnaturguiden och naturskolan utifrån lokala förutsättningar. För att visa på värdet av en kontinuerlig utomhuspedagogisk verksamhet i naturen och behovet av natur som ligger nära bjuds politiker och skolledare in till dagarna. - Fortsatt stöd till lokala aktiviteter som uppmärksammar behovet av skog som ligger nära bostäder, skolor och förskolor.3. Utvärdering av Skogen som klassrumUtvärderingen innebär att en kvantitativ och kvalitativ utvärdering av projekt Skogen som klassrum 2009-2012 genomförs med hjälp av extern konsult. Syftet är att utröna projektresultat av olika slag. GenomförandeNaturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen samordnar projektet tillsammans och sköter planering, kommunikation, administration och dokumentation. Pedagoger från Naturskoleföreningen leder fortbildningarna och står för pedagogiska övningar och utrustning. Representanter från Naturskyddsföreningen deltar på fortbildningsdagar och samordnar lokala aktiviteter.
	Förväntade effekter: - 2 000 pedagoger i minst 20 kommuner erbjuds utomhuspedagogiska verktyg för att ta ut minst 40 000 elever i skogen. De ges därmed möjlighet att skapa en naturkänsla och ge kunskap till elever som i förlängningen kan leda till att fler barn vistas i skogen både på fritid och skoltid (= högst 80 fortbildningsdagar). - Skogsområden där Skogen som klassrum hålls uppmärksammas som platser för pedagogisk verksamhet, rekreation och friluftsliv.- Politiker, tjänstemän och skolledare bjuds in till ”Lunch i det gröna” i minst fem kommuner, med syfte att visa på möjligheter för utveckling av utomhusundervisningen och värdet av att bevara och tillgängliggöra tätortsnära skog.- Skolklasser i minst tio kommuner erbjuds 20 utomhuspedagogiska skogsdagar vilket innebär att minst 400 elever får möjlighet att vistas i skogen under skoltid samtidigt som behovet av kontinuerlig utomhuspedagogisk verksamhet i naturen lyfts i kommunen.  - Kännedomen om närnaturens och utomhuspedagogikens alla värden (exempelvis sociala, kulturella, pedagogiska och biologiska) ökar.- En kvantitativ och kvalitativ utvärdering av projekt Skogen som klassrum 2009-2012 genomförs med syfte att utröna projektresultat av olika slag. Resultaten kan användas i fortsatt arbete med liknande syften som projektet haft.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare lön 1,5 tjänst (inkl moms på 0,5 tjänst)                                                                           820 000Naturskolepedagoger lön 80 fortbildningsdagar (inkl moms på hälften) + planeringsmöte                                                                                              665 000Resor                                                                                                                                                     45 000Kost och logi                                                                                                                                          25 000Skogsdagar för skolklasser (20 st, ersättning till naturskolor och kretsar)                                            185 000Lokala aktiviteter (ex 5 Lunch i det gröna)                                                                                            75 000Utvärdering (konsultarvode)                                                                                                                 100 000Kommunikation                                                                                                                                     25 000OH                                                                                                                                                         360 000
	Summa: 2 300 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 2 940 h (1,5 tjänst, exkl 80 fortbildningsdagar, skogsdagar för skolor mm)
	àpris: 274 kr/h (inkl soc avg, semestertillägg samt moms på 0,5 tjänst)
	Epostadress: marta.berg@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 


