
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

AllemansrättsSKOLAN
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

650 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

650 000 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:

Anna Heimersson
E-postadress:

anna.heimersson@stfturist.se
Telefon (dagtid):

070-3455220
Mobiltelefon:

070-3455220

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att inspirera till lärande om naturen och allemansrätten i skolan på ett roligt och
inspirerande sätt.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Den svenska allemansrätten är nyckeln till vår natur. För att naturen – och
allemansrätten – ska finnas kvar imorgon måste kunskap om den finnas och spridas
vidare. För barn, och den som vill läsa på lätt svenska, har vi på Svenska
Turistföreningen under 2019 re lanserat Allemansrättsskolan. Med enkla texter och
korta filmer lär sig barn och vuxna mer om vad den svenska allemansrätten innebär.
För att inspirera till lärande i naturen tog vi till Allemansrättsskolan fram en
Upptäckarkarta. Denna består av en fysiskt karta med uppdrag som lär barnen om
naturen och allemansrätten. Kartan är utformat så att den kan användas överallt
från stadspark till urskog. Under våren 2019 startade vi ett samarbete med
Utbudet.se som är en plattform där de som arbetar inom skolvärlden kostnadsfritt
kan beställa lektionsmaterial. Vi erbjöd där ett klasskit om 5 kartor(5 barn per
karta) samt nedladdningsbart material såsom affisch om allemansrätten, tipsrundor
i olika svårighetsgrader, lärarhandledning och diplom till barnen som de får när de
klarat uppdragen.
Första upplagan av kartan trycktes i 10 000 ex(2000 klasser) vilka tog slut på
mindre än en vecka. Till hösten levererade vi ytterligare 10 000 ex vilka, 2 veckor
efter skolstart, också tog slut. Med dessa utskick, där läraren aktivt har valt att



beställa vårt material som skolmaterial, har vi nu nått ut till 100 000 barn vilket är
långt över vad vi förväntade oss.
Vårt material har även slagit rekord på deras sajt
•Under både juni och augusti låg vi etta på topplistan över beställt material
•Våra bilagor såsom tipsrundor och allemansrättskolans allemansrättsaffisch låg
även på topp tre listan över vad lärarna valde att ladda ner

Förväntade effekter

Att ytterligare 200 000 skolbarn ska få ta del av materialet och därmed lära sig om
naturen och allemansrätten.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Distribution av material via utbudet 600 000
Tryck av kartor 50 000

Summa, kr: 650 000

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

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"!


