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

Friluftsfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

”Kottar och barr i förskolan”

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013.01.01

2014.12.31

1 100 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

600 000

2013

500 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2014

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

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Helena Graffman

helena.graffman@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-7686905

070-7686905

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

Att via förskolan och Friluftsfrämjandets upplevelselärande attrahera fler barn till friluftslivet, minska
stillasittandet och öka kunskapen om allemansrätten och naturen hos barnen, och då även med avsikten
att engagera förskolor i områden där befolkningen har högre barriärer till naturen på grund av kulturell
bakgrund eller socioekonomiska faktorer.
Projektets syfte faller in under mål 4.9 "Skolans betydelse för friluftslivet", mål 4.2, 4.4 i regeringens
proposition 2009/10:238 samt millenniemål nr 7 och barnkonventionens artikel 6 och 31.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Barn och ungdomar bör inom förskolan och skolan ges goda möjligheter att vistas utomhus så att de får naturupplevelser
och kunskap om naturen och värdet av att utöva friluftsliv. Förskolan och skolan kan ha stor betydelse för att öka intresset
för och kunskapen kring friluftsliv och natur.(Regeringens proposition 2009/10:238). Utomhuspedagogiken är ett viktigt
komplement till lärandet för att kunna tillgodose kroppens behov av rörelse och att kunna stimulera det intellektuella
tänkandet. Med utomhuspedagogiken som redskap kan man därför levandegöra läroplanens intentioner och dessutom
lägga grunden till friluftsliv. (källa:Friluftslivets pedagogik)
Edutainment - upplevelselärande, är i dag en starkt framväxande trend och här har Friluftsfrämjandet en unik kompetens
kring utomhuspedagogik där vi använder fantasifigurer för att leka fram aktivt lärande hos barn. Med vår kunskap, våra
redskap samt vår ambition att göra pedagogiken brett tillgänglig kan vi hjälpa samhället att utveckla våra barns intresse för
natur, friluftsliv, hälsosammare livsstil och hållbar utveckling. Vi avser att tydligt möta förskolans behov och läroplan, och
att utifrån den plattformen skapa engagemang för friluftslivet och öka kunskapen om edutainment, allemansrätten och
naturen hos barn i förskolan.
För att möta läroplanen och förskolans behov och för att i hög grad väcka nyfikenheten, appellera till och behålla intresset
hos dagens barn avser Friluftsfrämjandet att skapa ett modernt och inspirerande stödmaterial för verksamheten samt att
skapa högkvalitativa utbildningar. Pedagogiken är välbeprövad och kommer att vara effektiv då den utgörs av delar av
innehållet i pedagogiken ifrån I Ur och Skur.
I Friluftsfrämjandets strävan att göra friluftslivet tillgängligt för alla, kommer vi även att attrahera förskolor och introducera
”Friluftsliv i förskolan” i områden där befolkningen har högre barriärer till naturen på grund av kulturell bakgrund eller
socioekonomiska faktorer.
Följande del av projektet har genomförts i enlighet med planen:
Friluftsfrämjadnet har i enlighet med del1 Koncept:
-Tagit fram ett konceptet riktat till förskolan och mot den nya läroplanen, där sinnlighet, lek och daglig fysisk aktivitet är en
väsentlig del i det aktiva lärandet.
-Utbildat 6 kursledare rikstäckande som i sin tur kommer utbilda minst 60 förskolepedagoger under 2014.
Friluftsfrämjandet har enligt del 2:Stödmaterial:
-Tagit fram nytt utbildningsmaterial och stödmaterial i form av aktivitetskort med teman, lekar, sånger samt koppling till
läroplan och redovisning.
-Tagit fram nytt avtal som underlättar för förskolan att bedriva vår verksamhet.
-Genomfört möten och nätverksträffar
-Tagit fram ett marknadsföringsmaterial för förskola och föräldrar samt för ledarrekrytering
Friluftsfrämjandet har enligt del 3, Kottar och barr i förskolan bryter ny mark:
-Påbörjat registeruppköp för förskolor i Sverige, däribland förskolor från socioekonomiskt utsatta områden.
Kvar att genomföra 2014:
- Etablera verksamhet i förskolan i hela Sverige och i socioekonomiskt utsatta områden
- Erbjuda utbildningar till pedagoger i hela Sverige.
- Synliggöra verksamheten för allmänheten
- Etablera nätverk för pedagoger och fortsatt nyhetsbrev mot dessa.
-Ta fram kampanjmaterial och miljöuppdrag till de förskolor som kommer i gång
Förväntade effekter

• 1200 barn som genom sin förskola:
- har fått inspirerande introduktion till friluftslivet
- har fått en bra grund och kunskap om allemansrätten
- har kommit nära naturen och sannolikt får ett mer hållbart förhållningsätt till naturen
- har fått ytterligare en källa som kan bidras till en hälsosam livsstil
• 6 utbildade kursledare
• 60 utbildade pedagoger
• 60 förskolor som bedriver ”Friluftsliv i förskolan”, varav 10 i områden där befolkningen har högre
trösklar till friluftslivet
• Utbildningar och material som fortsatt kan användas för att nå ännu fler förskolor, pedagoger och barn
• Mall för nyhetsbrev och hur kampanjer och uppdrag kan erbjudas förskolor framöver.
• Ett lärande och utveckling för Friluftsfrämjandet som ger bestående effekt
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Kostnadskalkyl sek år 2, 2014
- Projektledning
- Projektstöd
- Kursledare/Utbildning i varje region
- Stödmaterial, kampanjmaterial
-”Friluftsliv i förskolan” bryter ny mark:
- OH kostnader

150 000
90 000
100 000
65 000
50 000
45 000

Summa

500 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

458tim projektledning/340tim projektstöd

327kr per tim/263kr per tim

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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