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

Riksförbundet Hälsofrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

"Må bra med allemansrätten - viktig del i skolundervisningen"

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015-01-15

2015 - 12 - 15

248 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

190 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2015

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

Kurt Svedros

kurt@svedros.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08/6430504

073 - 0328595

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

RHF.s syfte med projektet är att: 1) ge lärare en bra möjlighet att uppfylla läroplanens krav "att kunskap om allemansrätten
skall ingå i undervisningen", 2) ge barnen kunskap om allemansrättens möjligheter och skyldigheter, vid lektionerna ge
kunskap om nyttan av och praktiska erfarenheter av olika möjligheter till spännande friluftsaktiviteter i Sveriges spännande
natur (tidigare dokumenterat av lärarna), 3) tack vare barnens nya kunskaper så skapas intresse hos resten av familjen för
friluftsliv både vinter och sommar (tidigare dokumenterats av barn,föräldrar och lärare)."Frisk i naturen" ingår som lärarhandledning vid lektioner. Tack vare Naturvårdsverkets positiva inställning till RHF.s material har de ställt upp med en del
av sitt material som passar i skolorna - tipsspår, spel m.m. Kompletterar RHF.s material och ger underlag för fler lektioner
både i lektionssalen och i naturen om friluftslivets möjligheter för lek och rörelse och som hälsofaktor.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektets genomförande fas - innebär att RHF måste ha material klart och upptryckt i
tillräckligt antal i början av 2015 avseende broschyren "Må bra med Allemansrätten" + övrigt
tilläggsmaterial. Ett relativt stort antal erfordras initialt då det visat sig att när skolorna börjar
beställa så går det åt 6000 ex inom ca 10 dagar - så distributionen av material utförs av
"Utbudet" (de som förser skolorna med material) som får beställningar och
som buntar, packar samt frankerar och skickar ut ( med 1 ex för test om de vill ha materialet
till de som inte använt det tidigare) varierande antal, från ca. 30/klass upp till några hundra
till fler årskurser i samma skola av materialet. Denna procedur rullar sen vidare under hela
vårterminen och återupptas i september igen fram till juluppehållet. Under sommaren
sjunker beställningarna en del men efter att andra parter uppmärksammat RHF.s material
så kommer det in allt fler beställningar även under den tiden.
Detta är ett perfekt upplägg - skolorna får det material som de behöver, distributionen sker
smidigt och samspelet mellan RHF och Utbudet fungerar smidigt. Detta är ett ekonomiskt
och praktiskt genomförande av projektet som ger kunskap, aktiverar elever och föräldrar
samt stödjer lärarna i deras arbete med allemansrätten och ger klassens friluftsdagar ett bra
innehåll.
Projektet utvärderas och redovisas i slutet av året till RHf.s olika organ, senare till SV. Frill.

Förväntade effekter

RHF kommer i projektet att nå ca. 24 000 elever med material som används av 900 - 1000
klasser med ca.900 - 1000 lärare, minst 3-6 lektionstimmar/klass. Ca. 50% av elever initierar friluftslivet i familjen (enligt tidigare studier). Med två personer/elev når projektet indirekt
ca. 24 000 familjemedlemmar.
Den nya generationen lär sig mycket om allemansrättens möjligheter och skyldigheter samt
naturens värde som en spännande "lokal" för rörelse, rekreation, och som en hälsofaktor.
Dessutom får hela familjen en bra inblick i friluftsmarkernas möjligheter för aktivt friluftsliv,
rekreation, äventyr och som naturens skafferi.
"Må bra med Allemansrätten" och "Frisk i naturen" blir ett begrepp för både lärare, elever
och föräldrar.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Översyn av material + bl.a. nytryck av "Må bra med Allemansrätten"
Kansliet - beställa och ha koll på lagret och skicka ut och lagra materialet
Ta emot beställningar + distribution ( fixa antal/ skola, packa + frankera m.m.
Tryck - "Frisk i naturen" lärarhandledning, kompl. material
Totalt
Projektbidrag
Egen insats + (ideellt arbete).

28 000
10 000
198 000
12 000
248 000
190 000
58 000

Summa

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

à-pris

60 timmar(RHF) + ideellt arbete

300 kr/timma

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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