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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

Nr 1
Projektnamn:

Planta till planka, En skogsdag i naturen med en skolklass.
Projektstart (år/mån):

2018 januari
Projektslut (år/mån):

2018 december
Projektets totala budget (kr):

235.000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

185.000 bidragsår 1 2018
185.000 bidragsår 2 2019
185.000 bidragsår 3 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:

Charlie Zachrisson
E-postadress:

info@epom.nu
Telefon (dagtid):

070-329 73 71
Mobiltelefon:

070-329 73 71

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Planta till Planka en skogsdag i naturen med en skolklass har som syfte att
informera om skogen, skogens värden och vikten av friluftsliv för Sveriges elever i
4-5 klass.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Planta till Planka skall möjliggöra för elever i 4-5 klass att få uppleva hur
skogen, skogsbruket och friluftslivet fungerar. Även allemansrätt, kunskap om eld
och kunskap om vatten är med i upplevelsen.
En Planta till Planka-dag består av att få plantera en planta, mäta lite höjd, räkna ut
ålder, lära sig om allemansrätt, om eld och lite om vatten. Slutklämmen av dagen är
så klart att se hur man sågar till en planka. Konceptet har genomförts på ett antal
ställen men oftast har skolklassen fått åka i väg ut i skogen men i detta projekt så
försöker vi vara så nära skolan som möjligt och bara ta en eller några klasser i
taget.
Projektarbetet kommer att bestå av att göra en mall och dokument som vi kan
sprida hur skogsdagen skall genomföras med erfarenhet från de som har genomfört
skogsdagar. Utbilda några utförare och sedansprida material och möjlighet att
genomföra skogsdagar Planta till Planka på sikt över hela landet. Inom detta projekt
skall så klart så många skogsdagar som möjligt genomföras under tidsperioden.



Förväntade effekter

Projektet Planta till Planka med en skogsdag i en skolklass blir ett komplement och
en resurs för pedagogerna för att få med friluftsliv och skog i läroplanen. Med en
Planta till Planka-dag så blir det matte, geografi och naturkunskap ganska
spännande och en inlärning som koms ihåg. Ca 1500 barn o unga bör bli berörda år
ett och sedan dubblar vi detta följande år.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Löner och arvoden 215.000
Resekostnader 10.000
Material 10.000

Summa, kr: 235 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1075 200

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"!


