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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: Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Ett friluftslyft i skolan - förberedande arbete 2016 
	Projektstart årmån: 2016/01
	Projektslut årmån: 2016/12
	Projektets totala budget kr: 292 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 292 000                2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Märta Berg
	Telefon dagtid: 08-702 65 46
	Syfte med hela projektet sammanfattning: • Att påbörja arbetet med ett friluftslyft i skolan.• Att utveckla samverkan mellan olika aktörer som vill uppmärksamma friluftslivsmålen och utveckla mer friluftsliv i skolan.• Att uppmärksamma behovet av att säkerställa en god friluftsmiljö. • Att fler kommuner ska arbeta för att tillgängliggöra natur nära skolor och bostäder.• Att uppmärksamma LONA som ett viktigt verktyg för att skapa mer friluftsliv.• Att bidra till civilsamhällets arbete för genomförandet av friluftslivspolitiken. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BAKGRUNDFör att friluftslivsmålen ska nås behöver de lyftas ytterligare. Idag råder brist på både kunskap, lagstiftning och resurser för att skapa goda förutsättningar för friluftsliv. Särskilt friluftslivsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan behandlas mycket bristfälligt. Naturskyddsföreningen vill därför inspirera och vara pådrivande till mer friluftsliv genom ett FRILUFTSLYFT I SKOLAN! Vi vill att politiker, skolledare och pedagoger ska se det stora värdet av att inkludera mer friluftsliv i skolverksamheten. Vi är idag många organisationer som arbetar var för sig med friluftsliv i skolan. Dessa olika verksamheter behövs, men genom en ökad samverkan kan vi skapa ett friluftslyft som verkligen skapar förändring i grunden!      Vid sidan av denna ansökan söker Naturskyddsföreningen även medel för konkreta friluftsverksamheter genom ”Mer friluftsliv i skolan” och ”Schysst sommar och vinter”. Följande ansökan är ett komplement till dessa verksamheter så till vida att vi med denna ansökan vill påbörja ett arbete som på sikt förändrar strukturer i grunden. En av Naturskyddsföreningens styrkor är långsiktigt förändringsarbete. Vi vill skapa goda förutsättningar för friluftsliv på flera plan, och för att det ska bli verklighet behövs samverkan i större skala och långsiktiga strategier.      Vi behöver alltså vara många som tillsammans lyfter friluftslivet! Naturskyddsföreningen vill samarbeta med andra organisationer som är intresserade. Vi vill samordna civilsamhällets arbete för att hjälpa staten att uppnå friluftslivsmålen. Tiden medgav inte att sondera förutsättningarna för ett bredare samarbete redan 2016. Avsikten är alltså att via de möten som nämns undersöka möjligheten att under 2017 och framåt samverka med flera organisationer inom ett friluftslyft. Vi har en positiv inställning till samarbete om detta friluftslyft i skolan, givet att det finns bra grund för detta.AKTIVITETER1. Tankesmedja om friluftsliv i skolan En tankesmedja i form av tre heldagsmöten arrangeras som utgår från frågan ”Hur lyfter vi friluftslivet i skolan?”. Vi bjuder in intresserade organisationer, kommuner, universitet/högskolor och myndigheter i syfte att • sondera intresset för ett friluftslyft• utveckla friluftslyftets upplägg och innehåll • utveckla en handlingsplan för fortsatt gemensamt arbete 2017 och framåt. Att skapa goda förutsättningar för ett ökat friluftsliv kräver ett långsiktigt arbete. Tankesmedjan kan ses som en ”förstudie” i syfte att undersöka möjligheter för arbete med ett friluftslyft 2017 och framåt. Innehållet i friluftslyftet är något som de som deltar på dessa tankesmedjor bör komma fram till tillsammans. Det kan innefatta verksamhet i form av såväl konkreta friluftsaktiviteter i skolan som påverkansarbete för att bevara natur nära skolor eller nya metoder för planering och samverkan i skolan. Denna tankesmedja (i form av tre möten med för- och efterarbete) blir också en viktig uppföljning av den uppskattade tankesmedja som ordnades av Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna i september 2015 om friluftslivsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan.      Det är mycket möjligt att vi under tankesmedjan kommer fram till att vi behöver ett friluftslyft i stort, med fokus på alla friluftslivsmålen och inte endast med fokus på Ett rikt friluftsliv i skolan. I så fall sätter vi gång ett sådant friluftslyft! Men arbete för att lyfta Ett rikt friluftsliv i skolan kommer givetvis att bidra till att lyfta de andra friluftslivsmålen också, de hör ihop på många sätt.2. LONA-lyft för friluftslivTvå seminarier arrangeras som utgår från frågan ”Hur skapar vi mer friluftsliv med hjälp av LONA?” Vi bjuder in intresserade organisationer och kommuner i syfte att lyfta möjligheterna med LONA som verktyg för att skapa bättre förutsättningar för friluftsliv.      En viktig förutsättning för mer friluftsliv i skolan är att det finns natur som är tillgänglig och av god kvalitet. Här har kommuner ett stort ansvar och vi vill att fler kommuner ska arbeta aktivt för att bevara och tillgängliggöra närnatur för friluftsliv. Ett viktigt verktyg för detta är LONA, lokala naturvårdsprojekt. LONA handlar om ”Åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur” (enligt regeringens proposition Hållbart skydd av naturområden, 2008/09:214). LONA-projekt bygger på lokala initiativ och delaktighet och kan ha inriktning på exempelvis kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, områdesskydd, vård och förvaltning av områden eller kunskapsspridning. Mer specifikt kan det handla om exempelvis kartläggning av natur som används av barn, start av naturskola, iordningsställande av skolskogar eller framtagande av information om kommunens naturområden. LONA ger mycket breda möjligheter för ideella organisationer att föda in idéer, men även att vara med och genomföra olika projekt med bäring på friluftsliv. (Se de utvärderingar som Naturvårdsverket låtit göra av LONA, t.ex. de om civilsamhällets roll i LONA.)     Naturskyddsföreningen finns representerad i nästan alla Sveriges kommuner och bidrar genom kunnande och engagemang på många sätt till att lyfta värdet av närnatur och utveckla friluftslivet, både genom att vara pådrivande på kommuner och genom direkt verksamhet för allmänhet och skolor. Vi vill utveckla vårt arbete på lokal nivå och vill genom dessa seminarier uppmärksamma på vilka sätt organisationer kan ta initiativ till och driva nya LONA-projekt. Detta kan leda till både ökad samverkan mellan lokala aktörer och mer friluftsverksamhet. Genom seminarierna, stöd till lokal verksamhet och kommunikation via webb och sociala medier vill vi också lyfta de goda exempel som finns och sprida till nya kommuner. Vi vill uppmärksamma de möjligheter som finns med LONA för organisationer och kommuner och på det sättet få mer friluftsliv i skolan – helt enkelt ett LONA-lyft!KOMMUNIKATION OCH UTVÄRDERINGKommunikation inom och utom föreningen med syfte att uppmärksamma tankesmedjan, seminarierna och dess resultat sker via bland annat webb, sociala medier och nyhetsbrev. Både kvantitativ och kvalitativ utvärdering genomförs med syfte att dra slutsatser för fortsatt arbete. 
	Förväntade effekter: • En tankesmedja (i form av tre heldagsmöten) arrangeras som innebär att förutsättningarna för samverkan kring friluftslivsmålen, och specifikt Ett rikt friluftsliv i skolan, förbättras. Detta gäller både samverkan mellan ideella organisationer och mellan ideella organisationer och myndigheter.• Konkreta idéer om ansats, upplägg, innehåll med mera i ett friluftslyft i skolan tas fram. Strategiska frågor/problem som behöver adresseras identifieras.• Två seminarier arrangeras som innebär att kunskapen och handlingskompetensen i frågor kring LONA-ansökningar ökar. Detta i sin tur kan ge fler LONA-projekt med friluftsinriktning, och på så sätt generera mer friluftslivsaktiviteter.• Tankesmedja och seminarier innebär tillsammans en start för ett friluftslyft 2017 och framåt. Förutsättningarna för ett bredare samarbete kring ett friluftslyft i skolan klarläggs. • Ett friluftslyft i skolan innebär att förutsättningarna förbättras för att fler barn får kunskap om och möjlighet att uppleva närnaturen och olika typer av friluftsliv. • Värdet av att bevara och tillgängliggöra natur nära skolor och bostäder uppmärksammas.• Behovet av en utvecklad friluftslivspolitik vad gäller friluftsliv i skolan uppmärksammas.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lönekostnader (verksamhetsledning och verksamhetsadministration för tankesmedjor och seminarier, stöd till aktiva, kommunikation, ekonomi, redovisning samt utvärdering)                                                           197 000Resor och logi (visst bidrag för att deltagare som arbetar ideellt och reser långt ska kunna delta vid tankesmedjor och seminarier)                  6 000Kost (i samband med tankesmedjor och seminarier, 25 deltagare på varje, totalt 125)                                                                      13 000Kommunikation                                                                                                  6 000OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administration såsom lokal- och driftskostnader, personaladministration)                                70 000
	Summa: 292 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 640
	àpris: 308 kr/h inkl sociala avgifter och semesterersättning
	Epostadress: marta.berg@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 0705-80 46 56


