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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Sveriges 4H

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

På väg tillsammans i naturen; naturvägledning med 4H
Projektstart (år/mån):

2019-01
Projektslut (år/mån):

2019-12
Projektets totala budget (kr):

364500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

295000 2019
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:

Daniel Nilsson Hemingstam / Henric Nilsson
E-postadress:

daniel.hemingstam@4h.se
Telefon (dagtid):

0728532366 / 0703558826
Mobiltelefon:

0728532366 / 0703558826

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Öka barns och ungdomars intresse för utevistelse, motion och friluftsliv, genom
tillgängliga aktiviteter som erbjuder kunskap, spänning, äventyr, motion och
naturupplevelse.
Öka kunskapen om natur- och kulturmiljön samt allemansrätten hos deltagande
barn och ungdomar.
Skapa samarbete med skolor som förlägger aktiviteter kopplat till
läroplanen/kursmålen på 4H-gårdar.
Att kartlägga, dokumentera, sprida och uppdatera metoder för naturvägledning på
4H-gårdar, och i hela 4H-organisationen, i linje med Sveriges Friluftsmål, FNs 17
hållbarhetsmål i Agenda 2030 och 4Hs motto ”Lära genom att göra”.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

2012-2013 genomfördes projekt kring geocaching som pedagogiskt verktyg inom
4H, som sedan fick sin uppföljning och uppdatering i projektet ”Uppdrag: Skattjakt
Natur” under 2018.
Under 2019 vill vi genomföra projektet ”På väg tillsammans i naturen" på 4H-gårdar
och inom våra länsförbund. Vi vill även kartlägga, dokumentera och sprida
erfarenheter kring 4H-gårdarnas lokala initiativ för att få barn och ungdomar att
upptäcka och ta del av naturen på ett lustfyllt sätt, som t.ex fårtrekking och
yogavandring. Vi vill även utbilda och fortbilda ledarna i organisationen inom nya
metoder för säker och hållbar naturvägledning, som ex. skogsbad, slackline,



barfotavandringsstig, ”hobbyhorse-”(käpphäst-) aktiviteter och ”på lätt svenska i
naturen”. Totalt räknar vi med att utveckla konceptet på minst 10 4H-gårdar/län
under 2019.
Enligt Centrum för naturvägledning, SLU, är en naturvägledare en person; ”som
underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om
naturen och kulturlandskapet.” Med projektet hoppas vi kunna synliggöra, befästa
och öka kunskapen kring naturvägledning och platsbundet autentiskt lärande inom
4H-organisationen.
Utbildning kring olika metoder kring naturvägledning kommer att hållas under
vintern/våren för de deltagande enheterna. Där kommer även de 4H-gårdar/län som
tidigare deltagit i projekt kring ”Uppdrag: Skattjakt Natur” få möjlighet att dela
med sig av sina erfarenheter.
Därefter kommer projektledare tillsammans med en pedagog att göra regionala
besök för att tillsammans med lokalt anställd personal och ideella ledare lägga upp
en plan för att kartlägga, dokumentera och utveckla lokala koncept för
naturvägledning. Detta utifrån varje deltagande 4H-gårds lokala och geografiska
förutsättningar och tidigare erfarenhet av naturvägledning.
Handledningsmaterial kommer sedan att sammanställas av projektledningen, och
även olika format/mallar för att lokalt kunna marknadsföra och, i samråd, utvärdera
naturvägledningsaktiviteterna på 4H-gårdarna i projektet.
Minst två skolklasser/grupper på respektive ort kommer att prova på ”På väg
tillsammans i naturen” på 4H för att vidareutveckla och utvärdera konceptet. Totalt
räknar vi med minst 20 klasser/grupper á ca 15-25 elever/barn. Även sommarens
lantgårdslägerdeltagare och de lokala medlemmarna på 4H-gårdarna kommer att
pröva och utvärdera konceptet.
Under senhösten kommer konceptet och framtaget material att utvärderas
tillsammans med den projektanställde pedagogen vid en gemensam träff för de 10
4H-enheterna.

Förväntade effekter

Projektet innebär att ett nytt naturvägledningskoncept för "På väg in naturen" för
4H-gårdar/län utvecklas och att minst 20 klasser/grupper genomför nya
naturvägledningsaktiviteter hos 4H inom projektet under 2019.
Sammanlagt räknar vi med att minst 300-500 barn/ungdomar (10 orter x 2 klasser x
15-25 elever) kommer delta i projektet samt även lantgårdslägerdeltagare på 4H-
gårdarna, och lägerdeltagare i övrig verksamhet i 4H-organisationen, under
sommaren.
Vi förväntar oss att samarbete kring hur skolor kan förlägga olika delar av sin
utbildning (koppling till läroplanen) hos 4H utvecklas.
Vi hoppas att det vidareutvecklade konceptet för användning av naturvägledning
inom 4H kommer att kunna utvidgas till verksamheten på övriga 4H-gårdar, samt
övrig 4H-verksamhet i Sverige, under kommande år.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 66000
Projektadministration 24000
Arvoderad pedagog 56000
Train the trainer 13500
Möte med projektgrupp, resor, logi etc 25000
Utveckling av metoder och aktiviteter 50000
Inköp av material 40000
Grafisk form och illustrationer 20000
Utbildning av ledare/personal 60000
Utvärdering 10000

Summa, kr: 364 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme



Projektledning 165 h 400 kr
Projektadministation 120 h 200 kr
Pedagog 350 kr

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"!


