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PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Naturpedagogisk utveckling
Projektstart (år/mån):

2018-02
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

690 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

390 00 2018
150 000 2019
150 000 2020

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Anette Strand
E-postadress:

anette.strand@birdlife.se
Telefon (dagtid):

0485-16 09 01
Mobiltelefon:

0701-84 71 38

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att få ut barn, unga och nyanlända i naturen på ett lustfyllt sätt och öka deras
intresse för och kunskap om natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Detta
ska göras dels genom att stärka de regionala och lokala föreningarnas möjligheter
att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, dels genom att direkt erbjuda barn
friluftsverksamhet vid Hornborgasjön & Falsterbo, och samtidigt ge pedagoger en
möjlighet att utveckla metoder för utomhuspedagogisk verksamhet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

INLEDNING
Under 2017 har vi utökat vårt arbete mot målgruppen barn, ungdomar och
nyanlända genom att ta vårt koncept om naturpedagogiska dagar från Falsterbo och
i mindre skala testa dessa aktiviteter även vid Hornborgasjön i vårens trantider. Vår
önskan är att fortsätta att utveckla vårt arbete på båda platserna och även hitta
ytterligare någon eller några platser där vi kan göra på liknande sätt. Dessutom vill
vi genomföra ytterligare några av de insatser som vi hittills saknat finansiering för.
Det är för detta arbete som vi nu ansöker om bidrag.

FALSTERBO
Vi har under några år med stor framgång arrangerat naturpedagogiska dagar i



anslutning till Falsterbo Bird Show i månadsskiftet augusti-september. För att
genomföra och kvalitetssäkra projektet avlönar vi Anette Barr, en erkänt kunnig
naturpedagog och tillika författare inom området, för att planera och leda
arrangemanget. Till sin hjälp har hon ett femtontal volontärer vars omkostnader
föreningen står för. Arrangemanget är gratis för deltagande barngrupper/klasser
och i år var det ca 1 200 barn som besökte oss, vilket är vad vi kan ta emot med
nuvarande resurser. Vi är årligen tvungna neka ytterligare ett tusental barn, vilket
vi tycker är mycket beklagligt. Vår erfarenhet är alltså att intresset är stort men att
de kommunala skolverksamheternas budget ofta är liten, vilket innebär att de
saknar möjlighet att själva betala för deltagandet. Mer att läsa om projektet finns
här: http://www.birdlife.se/nyheter/nyheter-visaren/?item=art_art-s1%2F8073
Vi vill utöka dessa dagar ytterligare under de kommande åren till minst fem dagar.

HORNBORGASJÖN
Under våren 2017 ökade vi vår närvaro vid trandansen i Hornborgasjön med
guidningar, som genomfördes helt på ideell basis. Vi gjorde också ett försök med
natur- och utomhuspedagogik, baserat på konceptet från Falsterbo. Här erbjöds
pedagogiska friluftsdagar till förskolor och skolor i Västra Götaland under fyra
dagar med start under Tranfestivalen 2017. Ett uppstartsmöte inför 2018 års
verksamhet hölls i Falköping 18/9. Här deltog Länsstyrelse, Visit Hornborgasjön,
Studiefrämjandet, turistbyrån och regionala fågelföreningen som också är delaktiga
i Tranfestivalen. Alla visades stort intresse för vår verksamhet inte minst kring våra
planer att särskilt bjuda in grupper av nyanlända.
Verksamheten finansierades helt med egna medel 2017 vilket begränsade våra
möjligheter att ta emot större mängder barn, men intresset var stort även här. För
2018 skulle vi vilja utveckla arbetet men det kommer att kräva mer omfattande
insatser såväl med planering och samordning som själva genomförandet, något som
vi inte har möjlighet att finansiera på egen hand. Vi behöver bl.a. lägga några dagar
på att utbilda de lokala volontärerna så att de känner sig trygga i att möta
barngrupper och det behövs två avlönade pedagoger under förberedelser,
planering, genomförande och utvärdering. Om vi kan skapa den lokala organisation
som vi vill ha menar vi att det kommer bli mindre resurskrävande framöver. Men
vårt deltagande beror uteslutande på om vi kan få de medel som behövs utifrån.

YTTERLIGARE PLATSER
Det har kommit in önskemål från andra regionala föreningar om att bygga upp
liknande verksamhet på deras arenor, bland annat i Umeå där vårsträcket samlar
stora mängder sångsvan som är populära att besöka för allmänheten, men där
regionalföreningen känner sig sakna resurser. Om vi kan utveckla vårt koncept kan
vi med relativt små insatser nå väldigt många barn.

VERKTYG FÖR ARBETET
Det kommer mycket tydliga signaler från många av våra regionalföreningar om att
de vill satsa för att nå de aktuella målgrupperna, men inte vet hur. Nationellt sett
har vi kompetens och erfarenheter men inte resurser nog att genomför arbetet i
större skala trots alla våra duktiga volontärer som jobbar på ideell basis.
Administration, reseersättning och avlönad pedagogisk kompetens behöver tillföras
om insatsen ska kunna skalas upp. Under 2018 vill vi samla de som på olika håll i
landet redan arbetar framgångsrikt med barn- och unga i naturen till en tvådagars
workshop. Deltagare kommer vara representanter från regionala och lokala
föreningar som har fungerande barn-/ungdomsgrupper, vår ungdomskommitté som
bl. a. arrangerar skådarläger för unga, samt de i föreningen som kombinerar sitt
naturintresse med sina arbetsuppgifter som pedagoger för nyanlända ungdomar. Vi
vill också bjuda in andra organisationer som t ex fältbiologerna och botanikerna.
Målet är att samla goda idéer och metoder för att efter workshopen ha material att
sammanställa till en inspirerande ”verktygslåda”. Denna vill vi sedan distribuera till
våra lokala och regionala föreningar, så att de kan komma vidare i sitt arbete mot
målgrupperna. Vi hoppas sedan kunna utveckla detta och under 2019 hålla 3-4
utbildningar regionalt för att hjälpa våra föreningar att få ut fler såväl barn- och



unga som nyanlända i naturen.

Förväntade effekter

Att det kommer att arrangeras barn- och ungdomsaktiviteter inom de flesta av våra
regionalföreningar inom tre till fem år.

Att minst 5 000 barn/elever/nyanlända per år får en rolig och inspirerande dag med
utomhuspedagogik som ökar deras intresse för friluftsliv och deras kunskaper om,
biologisk mångfald, naturen och hållbar utveckling.

Att pedagogerna som följer sin grupp/klass får inspiration till och mer kunskap om
utomhuspedagogik genom att ta del av naturpedagogiska metoder och kan förlägga
en del av sitt arbete i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Naturpedagogiska dagar Falsterbo (personalkostnader ca 45 000, resterande volontärer,
material, resor, kost/logi)

70 000

Naturpedagogiska dagar Hornborga (främst personalkostnader, ca 120 000, resterande
volontärer/utbildning, material, resor, kost/logi)

190 000

Förberedelser för fortsatt arbete - nya platser (främst personalkostnader ca 15 000 och
resor)

30 000

Workshop (personalkostnader ca 15 000 samt resor, kost och logi) 60 000
Overheadkostnader 10% (Personalkostnader ca 25 000, tryck, porto, telefon, för utskick
kontakter och ekonomisk administration)

40 000

Summa, kr: 390 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

700 (Varav ca 150 för Falsterbo och ca 400 för Hornborgasjön) 300 (Svårt att uppskatta. Kostnaden
kommer att variera beroende på person
och anställningsform och det kan också

bli fråga om konsultköp. 300 är en
uppskattad snittkostnad men det finns en

variation mellan ca 250 och 450.)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


