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Verksamhetsbidrag (projekt)
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Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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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: 
	Projektnamn: Lärarfortbildning i orientering steg 2
	Projektstart årmån: 2014/januari
	Projektslut årmån: 2016/december
	Projektets totala budget kr: 1 405 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 305 000 kronor     2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 550 000 kronor     2015
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 550 000 kronor     2016
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Malin Carlsson
	Telefon dagtid: 0730988598
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att ge lärare i alla Sveriges kommuner kunskap för att kunna lära ut kartkunskap på ett korrekt och inbjudande sätt. Vi hoppas att vi, genom detta projekt, kan skapa en positiv bild av orientering i skolan i samtliga kommuner i Sverige. Vår förhoppning är också att få in det nyligen framtagna bedömningsstödet i läroplanen med hjälp av skolverket. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har sedan 2011 bedrivit lärarfortbildningar runtom i Sverige. Fram till idag har vi kontaktat två tredjedelar av alla Sveriges kommuner och erbjudit oss att genomföra en en-dagars lärarfortbildning för kommunens samtliga lärare i Idrott och hälsa. Utbildning har hittills genomförts i 140 kommuner för drygt 600 lärare. I januari 2014 började vi att erbjuda steg 2 av vår lärarfortbildning. Denna har blivit väldigt väl emottagen och anmälningsgraden har varit hög. Utbildning kring allemansrätten har ingått i både steg 1 och steg 2 av lärarfortbildningen.SOFT har under 2013 och 2014 utvecklat en Idébank med orienteringsövningar i alla nivåer, från nybörjare till elit. De första två stegen i Idébanken kommer att användas i lärarfortbildningen. SOFT har även tagit fram en kartbank där alla Sveriges skolkartor kommer att bli tillgängliga. Bedömningsstöd för lärare:För att ge ytterligare ledning och stöd till lärare som bedömer elever på grundskolan i momentet friluftsliv och utevistelse i ämnet Idrott och Hälsa har Svenska Orienteringsförbundet tagit fram ett förslag till komplettering till det bedömningsstöd som redan finns för åk 7- 9 och ett nytt förslag för bedömning av åk 6. Den metodiska stegringen bygger på en grundläggande kartkunskap och förståelse för kartan som hjälpmedel, för att i nästa steg använda kartan för att ta sig till andra kända platser som finns på kartan för att till sist kunna orientera sig till okända platser med hjälp av kartan. För att nå detta kan hjälpmedel för kartpassning, riktningshjälp och positionering som t ex kompass och gps användas. SOFT har haft möten med skolverket som ställer sig positiva till detta bedömningshjälpmedel. Under 2015 jobbar vi vidare med att sprida budskapet om detta till Sveriges skolor, främst med hjälp av information och övningar i steg 2 fortbildningen.Vi hoppas att så småningom få in bedömningsstödet i läroplanen och då kunna få dessa fortbildningar självfinansierande. Innan dess behöver vi ekonomisk hjälp för att kunna bedriva dem som vi önskar. Under 2015 och 2016 vill vi fortsätta kunna bedriva steg 2 i alla kommuner runt om i Sverige. Eftersom vi fortfarande inte nått samtliga Sveriges kommuner med steg 1 önskar vi att fortsätta även med detta steg. På grund av att LRF ej är kvar som sponsorer till detta projekt söker vi nu ett högre belopp än föregående år. En konsekvens av detta är också att förbundet kommer lägga mer egna resurser på detta prioriterade projektet, än tidigare.
	Förväntade effekter: - Att lärare ska bli mer självsäkra vad gäller att lära ut orientering.- Att lärarna ska bli mer självsäkra vad gäller att ge betyg utifrån bedömningsstödet.- 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.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: 2015 Fortbildning steg 1 i 30 kommuner x 6000 kr                                           180 000         Fortbildning steg 2 i 40 kommuner x 6000 kr                                           240 000         Projektledning 200 timmar inklusive resor                                               105 000  Utveckling av praktiska verktyg för fortbildningarna samt tryck av material    25 000Svenska Orienteringsförbundet avsätter 10% av en tjänst för detta projekt. 
	Summa: 550 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 200 timmar
	àpris: 275 kronor
	Epostadress: malin.carlsson@orientering.se
	Mobiltelefon: 0730988598


