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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: Svenska Orienteringsförbundet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Lärarfortbildning i orientering
	Projektstart årmån: 2011/01
	Projektslut årmån: 2013/12
	Projektets totala budget kr: 1 400 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 250 000                2011
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 500 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 650 000                2013
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Martina Arkåsen
	Telefon dagtid: 08-58772044
	Syfte med hela projektet sammanfattning: - Att i orientering/kartkunskap fortbilda samtliga landets lärare i ämnet Idrott och hälsa och därigenom bryta trenden med den traditionella och prestationsinriktade orienteringsundervisningen och istället få igång en undervisning som för barn och ungdomar ger livslång färdighet i orientering/kartkunskap.- Att barn och ungdomar ska bli trygga i att hantera karta och kompass och få ökad kunskap om friluftsliv och allemansrätten.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Orienteringsförbundet har under de senaste åren bedrivit lärarfortbilningar runtom i Sverige. Under år 2011 deltog cirka 250 lärare i dessa mycket populära kurser med inriktning mot orientering, kartkunskap och Skogsäventyr. Målgruppen har i huvudsak varit lärare som undervisar i ämnet Idrott och hälsa, men också klasslärare som undervisar i Idrott och hälsa eller som jobbar integrerat inom flera ämnesområden.Vi har märkt att undervisningen i Idrott och hälsa ofta är mycket traditionell, där orienteringsmomentet många gånger är mer prestationsinriktat än att orientering ses som en färdighet under hela livet. Dessutom har vi märkt att de flesta lärarna som i dagsläget går fortbildning är de som vill utveckla sin verksamhet för att ”hänga med i tiden”. Kort sagt är det inte lärare som behöver fortbildningen allra mest som utbildar sig.En av orsakerna till att undervisningen i orientering/kartkunskap i skolan historisk har varit och är traditionell, med många prestationsrelaterade inslag, är att undervisningen ställer mycket stora krav på läraren, både i egen personlig färdighet och hur man metodiskt och didaktiskt lägger upp en långvarig verksamhet. Detta påverkar många idrottslärare att välja den enkla vägen, vilket leder till en verksamhet som varken är utmanande eller engagerande.Hösten 2011 trädde vår nya läroplan Lgr11 i kraft. Momentet orientering/kartkunskap är fortfarande en viktig och betydande del för ämnet. I vissa avseenden har Skolverket skärpt skrivningen så att det ställs om ännu högre krav på lärarna i ämnet Idrott och hälsa. De poängterar bland annat att elevernas kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändigt för att eleverna skall kunna orientera sig i olika miljöer alltifrån städer, köpcentrum till skogar och ängar. Vidare kan man i kursplanerna läsa att Idrott och hälsa ska vara ett tydligt hälso- och miljöämne som ska utveckla och stimulera barn och ungdomar till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och en sund livsstil. I kursplanen för geografi finns karförståelse samt kartors uppbyggnad och symboler med, och i kursplanen för matematik nämns skalor.Istället för att bjuda in till lärarfortbildning söker vi nu bidrag för en fortsatt uppsökande verksamhet till alla Sveriges kommuner. Vi kommer att kontakta varje kommun och erbjuda oss att genomföra en endagars lärarfortbildning för kommunens samtliga lärare i ämnet Idrott och hälsa. Fortbildningen ska genomföras av Svenska Orienteringsförbundets utbildare tillsammans med en lokal orienteringsförening, vilket innebär att skolorna får hjälp med att till exempel ta fram en enkel och uppdaterad skolgårdskarta.Genom Skogsäventyret, som är Svenska Orienteringsförbundets och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4, har fler än 80 000 barn utbildats i att ta hand om naturen och ta sig fram i den med hjälp av karta. Skogsäventyret är ett av de material som finns i den verktygslåda som lärarna får ta del av vid fortutbildningstillfällena.
	Förväntade effekter: - Att barn och ungdomar blir trygga i hanteringen av karta och kompass.- Ökad kunskap om och hänsyn till allemansrätten.- Orientering/karkunskap ger livslång färdighet.- Ökat intresse för orientering/kartkunskap.- Förändrad attityd till att vara i skog och mark. Naturen är en naturlig del av samhället och det ska vara tryggt att ströva i naturen med karta och kompass.- Ökat friluftsliv i naturnära områden.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Fortbildningsbesök i 100 kommuner under 2012.                                            500 000Ett fortbildningsbesök kostar cirka 5 000 kr, vilket inkluderar arvode och reseersättning till föreläsare samt material.Fortbildningsbesök i 130 kommuner under 2013.                                             650 000
	Summa: 1 150 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: martina.arkasen@orientering.se
	Mobiltelefon: 073-1420512


