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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 Livräddningssällskapet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Utomhusmedtodik i simskolan
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2019/12
	Projektets totala budget kr: 1 965 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 655 000                 2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 655 000                  2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 655 000                  2019
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Mona Lisa Wernesten
	Telefon dagtid: 08-12010243
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Svenska Livräddningssällskapets statistik visar tydligt att det är utomhus som barn drunknar. Av 2015 års 13 barndrunkningar är det endast 1 som har skett i simhall. Här kan vi se en trend med att fler och fler barn med annan bakgrund än svensk är med om drunkningsolyckor och två av dessa har kommit från ett asylboende. Tillsammans med en trend att antal utesimskolor minskar ser vi ett behov av att förändra medvetenheten kring vikten av att gå i en utomhussimskola - tillsammans med vikten av att simskolan anpassas efter rådande omständigheter att alltfler utlandsfödda kommer till Sverige. Pedagogiken och metodiken skiljer sig mellan inne- och utomhussimskola. Vid utomhussimskolan måste barnen lära sig möta kallt vatten, vågor, mörkt vatten, djur och växter och då ska simskolan anpassas därefter. Vi har under 2016 haft utomhussimskola på asylboende och förstått behovet av simskola och vattensäkerhet för en målgrupp som annars inte har möjlighet att tillskansa sig vattenkunskap. Med vattenkunskap kommer vardagen för många barn att få en ny mening - de kommer att kunna ta del av friluftslivets alla delar (kanot, skridsko, fiske, båt) vilket i sin tur ger barnen en meningsfull fritid där naturen är en del att upptäcka. Brist på simkunnighet och vattensäkerhet ska inte vara en anledning till ett begränsat friluftsliv.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet:    Vi i Sverige ligger långt efter övriga norden i utomhusmetodik för simskoleverksamhet. Vi ser ett stort behov att se över metodiken utomhus för att möta behovet som finns bland barn som finns i Sverige idag, och för de som kommer från andra länder som flyktingar. För att möta behovet av antal barn och hur/vad de behöver lära sig vill v ta fram ett koncept som grundar sig i tre viktiga parametrar:1. Alla ska ha möjlighet att delta, oavsett plånbok eller bakgrund2. Metodiken ska bottna i vattensäkerhet - för en meningsfylld vardag för barn att kunna njuta av natur och friluftsliv3. Ta tillbaka naturen som den självklara mötesplatsen/lekplatsen utan att brist på vattenkunskap ska begränsa.När projektet är klart, kommer vi att ha nytt material för simskolan som är mer integrerat med friluftslivet, vi har vävt in utomhuspedagogiken och tagit än större hänsyn till barns olikheter gällande språk/etnicitet och bakgrund. Vi vill genom lekande, lärande och vattenaktiviteter ge dem naturen som lekplats.Projektplan 2017#Med hjälp av Linköpings Universitet (Anders Szczepanski) utforma utomhusmetodik specifikt för simskolan. (Han har hjälpt Sportfiskarna ta fram deras nya projekt )#Konceptet kommer rikta sig för att användas inom kommunens simskolor, privata aktörer och skolan - här ser vi en möjlighet att stärka vikten av friluftsdagarna.#Med i arbetsgruppen kommer vi ha asylboende, förskolechefer, simlärare och "simskola-för-alla" elever.#Materialet kommer att vara för barn från 5 år och uppåt#4 pilotprojekt under året. 2 st asylboende och 2 st förskolor ska vara utvärdera av projektet under juni-september.#Hösten 2017 ska materialet sammanställas och en utbildning ska vara klar. Vi träffar alla våra simlärarutbildare som kommer att utbildas inom den nya metodiken.Projektplan 2018Utifrån resultatet från pilotprojekten kommer vi att välja ut 10 sommarsimskolor som bedrivs i hav eller sjö. Simskolorna ska finnas i områden där det finns asylboende eller en stor andel utlandsfödda. Simlärarna utbildas av en simlärarutbildare inom projektet. Vi kommer att börja med att använda två simlärare per simskola på grund av omständigheterna hos barn och miljö i de områdena vi verkar. Vi kommer samtidigt att introducera den nya metodiken efterhand på utvalda utbildningar.Utvärdering kommer att ske igen höst 2018, eventuell revidering och slutgiltigt material klart.2019 Den nya utomhuspedagogiken rullas ut i alla våra simskolor/verksamheter och i skolans regi för att sätta friluftsdagarna på agendan.
	Förväntade effekter:  Vi kommer att få en ny metodik som anpassas efter modern utomhusmetodik i Sverige. Dessutom når vi en målgrupp som vi har svårt att nå i vanliga fall. Genom utomhusmetodiken kan vi ge barnen större säkerhet i och vid vatten och därmed vidga deras syn på vad friluftslivet kan erbjuda. Vi tror att vi kan integrera den nya metodiken i friluftsdagarna för att skapa tryck på skolan/kommunen att det är ett viktigt ämne och höja  i statusen på friluftslivet i skolan. De kommer att kunna delta i aktiviteter som ordnas av kommunen/Migrationsverket på ett helt annat sätt när de samtidigt har vattenkunskapen med sig.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr:  Projektledning                                                                                                       150 000 krForskare/samarbete med Linköpings universitet för framtagning av material      150 000Material, tryck och produktion                                                                               100 000Pilotprojekt (25 000 x 4)                                                                                        100 000Administration, kansli                                                                                              80 000Utbildning personal (15 st)                                                                                      75 000  
	Summa: 
	Beräknat antal arbetstimmar:  
	àpris:  
	Epostadress: monalisa@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0769411463


