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

Svenska Orienteringsförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

Lärarfortbildning orientering steg 2
Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2014/01

2016/12

1665000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

305000 kr

Avser bidragsår

2014

Belopp, kr

305000 kr

Avser bidragsår

2015

Belopp, kr

305000 kr

Avser bidragsår

2016

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

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

300000

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Malin Carlsson

malin.carlsson@orientering.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0730988598

0730988598

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

- Att i orientering/kartkunskap fördjupa samtliga landets Idrott och hälsa-lärare som redan
gått steg 1 och därigenom 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 allemansrätten.
- Att lärare ska känna sig bekväma med att undervisa i kartkunskap/orientering.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Orienteringsförbundet har sedan 2011 bedrivit lärarfortbilningar runtom i Sverige.
Fram till idag har vi har kontaktat två tredjedelar av alla Sveriges kommuner och erbjudit oss
att genomföra en en-dagars lärarfortbildning för kommunens samtliga lärare i Idrott och
hälsa. Under våren 2013 har 162 lärare redan gått fortbildningen. Och under 2011 och 2012
har totalt cirka 180-200 lärare gått dessa mycket populära kurser med inriktning mot
orientering, kartkunskap och skolaundervisning. Målgruppen har i huvudsak varit lärare som
undervisar i ämnet Idrott och hälsa, men också klasslärare som undervisar i Idrott och hälsa
eller som har intresse av att vidga sin traditionella undervisning.
Nu vill vi erbjuda alla som redan gått lärarfortbildning i kartteknik steg 1 ett steg till för att
skolundervisningen i orientering ska kunna bli ännu bättre. Lärarna kommer lära sig att
själva lägga ut orienteringsbanor på ett enkelt sätt och hur man kan använda ny teknik för
att optimera undervisningen samt mycket mer. Vi kommer samtidigt att fortsätta erbjuda
steg 1 utbildning i de kommuner där fortbildningen ännu inte hållits, men det är steg 2 vi
söker projektpengar från Svenskt Friluftsliv för.
Detta projekt startade på grund av att regeringen 2010 fattade beslut om nya kursplaner för
ämnet Idrott och hälsa. Momentet orientering/kartkunskap är 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 Idrott och hälsa. 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.
Istället för att bjuda in till en central lärarfortbildning söker vi nu pengar för att erbjuda
lärarna ännu ett steg i fortbildningen av kartkunskap för att utöka kunskapen för att kunna
bedriva en bra orienteringsundervisning i skolan, runt om i landet. Även detta steg
genomförs tillsammans med den lokala orienteringsklubben, vilket innebär att skolorna får
hjälp med att till exempel ta fram en enkel och uppdaterad skolgårdskarta.

Förväntade effekter

- Att lärare ska bli mer självsäkra vad gäller att lära ut orientering.
- Att barn och ungdomar blir trygga i hanteringen av karta och kompass.
- Ökad kunskap om och hänsyn till allemansrätten.
- Orientering/kartkunskap 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.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

2014 Fortbildning steg 1 i 30 kommuner x 5000 kr
Fortbildning steg 2 i 40 kommuner x 5000 kr
Projektledning 200 timmar
2015 Fortbildning steg 1 i 30 kommuner x 5000 kr
Fortbildning steg 2 i 40 kommuner x 5000 kr
Projektledning 200 timmar
2016 Fortbildning steg 1 i 30 kommuner x 5000 kr
Fortbildning steg 2 i 40 kommuner x 5000 kr
Projektledning och utvärdering 200 timmar

150 000
200 000
105 000
150 000
200 000
105 000
150 000
200 000
105 000

Utveckling av praktiska verktyg för fortbildningarna samt tryck av material

300 000

Summa

1 665 000 kr
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

600 timmar

275 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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