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Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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
	Projektslut årmån: 2015
	Projektets totala budget kr: 2016
	Belopp kr Avser bidragsår: 305000                2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 550000                2015
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 550000                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: Det vi vill uppnå med projektet är att alla lärare i Sveriges kommuner ska ha rätt kunskap och verktygslåda samt förstå vilket stöd Svensk Orientering erbjuder skolan och lärare, från det att de går sin lärarutbildning till själva genomförandet som lärare ute i skolorna. Med rätt kunskap hos lärarna och rätt stöd från Svensk Orientering är vår övertygelse att lärarna och eleverna kommer ha en positiv bild av naturen, kartkunskap samt att de kan och kommer vilja röra sig i naturen inom ramen för allemansrättens rättigheter och skyldigheter. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: 1. Vi vill fortsätta att utveckla och erbjuda fortbildningsdagar till Sveriges alla lärare.2. Vi vill vara med redan när lärarna utbildar sig, samarbeta med högskolan/universitetet. 3.  Vi vill erbjuda en utbildning, lik lärarfortbildningen, till föreningarnas ledare. Vi vill bygga upp ett gemensamt språk mellan orienteringsrörelsen och skolorna.4. Vi vill ta fram en praktisk ”Orienteringsbox”.1. Lärarfortbildningarna har fungerat väldigt bra under de år de funnits. De lärare vi nått säger att fortbildningarna skapar stort värde för dem och snittbetyget för både steg 1 och steg 2 är 4,6 av 5 möjliga. Lärarna som gått utbildningen tycker de är tryggare att lära ut orientering och har också ett större engagemang vilket de upplever smittar av sig på eleverna.  Kort vad vi har uppnått under 2014 samt till och med våren 2015:2014 utbildade vi 454 idrottslärare på 32 kurser i 24 orter. Under våren 2015 har vi utbildat 257 lärare på 9 orter vid 18 fortbildningstillfällen. Bedömningsstödet, som togs fram under 2015 i samarbeta med Skolverket, används nu på samtliga steg 2 fortbildning. Under 2016 planerar vi att fortsätta att utveckla och erbjuda fortbildningsdagar.2. Vi planerar att under 2016 inleda samarbete med samtliga högskolor/universitet som har idrottslärarutbildning. Detta för att få en inblick i hur utbildningen ser ut och om lärarna får den kunskap och det stöd som de behöver för att lära ut kartkunskap och orientering. Vi vill också säkerställa att lärarna känner till Svenska Orienteringsförbundet samt att vi och våra föreningar alltid är tillgängliga för dem om de behöver stöd. 3. Vi vill erbjuda en utbildning, lik lärarfortbildningen, till föreningarnas ledare. Idag fungerar samarbetet mellan föreningarna och skolorna väldigt olika och föreningarna har också väldigt varierande kunskap när det gäller att stötta skolorna. Syftet med utbildningar till föreningarna är att 1) tydliggöra ansvar och roller för skolan respektive orienteringsföreningen 2) ge orienteringsföreningen kunskap och utbildning i hur de ska ge stöd åt skolan 3) utveckla ett gemensamt språk och nomenklatur för föreningar och skolor som underlättar och förbättrar kommunikationen samt ger bättre förutsättningar och effektivare samarbete mellan de båda organisationerna.4. Vi vill ta fram en praktisk ”Orienteringsbox” som innehåller information, övningar och material.  Vi vill stötta lärare och föreningar genom att samla kunskap, övningar och material från utbildningen i en praktisk ”Orienteringsbox”.
	Förväntade effekter: ÖvergripandeÖkat friluftsliv i naturnära områden för både lärare och elever. Genom livslånga färdigheter i kartkunskap/orientering skapa vilja och kompetens att vistas i naturen inom ramen för allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Att lärarna: - blir mer trygga och säkra när det gäller att lära ut kartkunskap och orientering.- blir mer trygga och säkra när det gäller att bedöma elevernas förmågor utifrån kunskapskraven. - genom ökad trygghet och kunskap genomföra bättre, mer engagerande och inspirerande utbildningar för sina elever. Att lärare, barn och ungdomar: - blir trygga i hanteringen av karta och kompass.- får ökad kunskap om och hänsyn till allemansrätten.- ökat intresse för orientering och kartkunskap.- får 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.Att skolan och Svensk orientering: - förstår roll och ansvar för skolan respektive orienteringsföreningen.- utvecklar ett gemensamt språk för föreningars ledare och skolorna.- skolan och orienteringsklubben samarbetar på ett effektivt och liknande sätt över hela Sverige.- vet vad Svensk Orientering kan ge för stöd till lärarna från det att de utbildar sig till själva genomförandet ute i skolan.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: 2016 Fortbildning steg 1 i 20 kommuner x 6000 kr                                                   120 000Fortbildning steg 2 i 30 kommuner x 6000 kr                                                   180 000Projektledning 200 timmar inklusive resor                                                        105 000Inköp av boken Orientera i skolan som ingår i lärarfortbildningen                    100 000Framtagning av koncept - vad gör läraren - vad gör föreningen                        25 000Framtagning och spridning av Orienteringsboxen                                             20 000Svenska Orienteringsförbundet avsätter 10% av en tjänst för detta projekt..
	Summa: 550 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 200 timmar
	àpris: 300 kr
	Epostadress: malin.carlsson@orientering.se
	Mobiltelefon: 0730988598


