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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vet att barn och unga rör på sig för lite, vistas för lite ute i naturen och äter
alldeles för mycket sockerrika livsmedel, tre gigantiska problem var för sig. Dessa
tre problemområden vill vi nu angripa tillsammans genom ett och samma projekt. Vi
kallar det Fredagsfys Sverige i naturen och vi vill helt enkelt få upp våra barn och
ungdomar ur soffan och komma ut och hitta glädjen och rörelse i naturen, samt på
köpet lära sig kring allemansrätten, naturens skafferi och hur man kan packa med
sig en sockersmart matsäck.
Vi vet också att det finns grupper av barn och ungdomar som aldrig vistas i naturen
pga. kulturella skillnader, dessa barn/ungdomar vill vi nå för att visa upp Sveriges
fantastiska möjligheter i skog och mark. Många är uppvuxna, eller har föräldrar som
är uppvuxna i hemland där skogen är en farlig plats, den känslan vill vi få bort, vi
vill göra den till en vardagsplats. Vi tror också att barn och unga med särskilda
behov och koncentrationssvårigheter har mycket vinster i att vistas i skog och mark,
vi vet att det finns mängder av studier som visar på hur lugn och harmoni ökar när
vi är i kontakt med naturen.
Vi tror att vi kan lyckas få till ett bra material, med grund av det vi redan har inom
RHF och all den erfarenhet vi fått genom våra tidigare arbeten ute på förskolor och
skolor i vårt projekt Fredagsfys Sverige som vi drivit i dryga 3 år.
(https://www.fredagsfyssverige.se/).
Barn och ungdomshälsan är oroande på många sätt och stillasittandet och



överkonsumtion av socker är gigantiska. Vistelse i skog och mark är sällsynt idag
bland stora delar av den målgruppen. Kan vi här hitta inspirerande metoder som
påverkar alla dessa tre delar samtidigt så får vi en positiv effektivisering som är mer
än fantastisk.
Det här ska vara ett pilotprojekt och vi vill prova oss fram för att se hur det faller ut
för att sen i framtiden lägga in det som en naturlig del i vårt stora koncept
Fredagsfys Sverige.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Målgrupp:
Vi räknar med att nå en till två förskolor (beroende på strl), en till två fritidshem
(beroende på strl), en klass i gymnasiet med s.k. Sprintare (nyanlända elever) och
två klasser yrkesintroduktion (elever ej godkända betyg från grundskolan). Vi väljer
olika åldrar för att hitta former som passar olika målgrupper.
Antal barn och unga uppgår till ca 300-400 stycken plus deras lärare och
pedagoger.
Metod:
Att utveckla Fredagsfys Sverige med tillägg att vistas i naturen känns som ett steg i
helt rätt riktning för oss på RHF. Vi har redan många verktyg, stor erfarenhet av
projektarbete på förskolan och skolan som arena, samt våra skickliga
hälsopedagoger med inriktning på barn och ungdom. Vi vill prova oss fram för att se
att det faller väl ut för att sen i framtiden lägga in det som en naturlig del i vårt
stora koncept som nu spridit sig runt på ca 60 förskolor och skolor och som innan
sommaren 2020 har ökat till minst 80. Vi vet att grundprojektet uppfyller sitt mål
och att använda oss av ett redan vinnande koncept men med skogen som plattform
istället för skolgården tror vi kommer att bli mycket framgångsrikt. Att inspirera
pedagoger och lärare ser vi inte heller som svårt, här har vi stor erfarenhet och väl
beprövade metoder som fungerar. Lyckas vi här så lyckas vi angripa tre stora
samhällsproblem genom ett och samma projekt. Då vi jobbar med förskolan/skolan
så får vi snabb spridning ut till familjer och det blir extremt hållbart då det läggs in
på det obligatoriska schemat. Vi vet att förskola/skola har en positiv påverkan på
barnen som i sin tur kan inspirera och locka ut familjerna till att vistas i skog o
natur även utanför skoltid.
Då RHF är medlemmar i Svenskt friluftsliv och är starkt engagerade i att utbilda
skolungdomar kring allemansrätten och "naturens skafferi" ser vi det som en logisk
utveckling att också ta Fredagsfys Sverige ut i naturen och på så sätt kombinera
den fysiska aktiviteten med kunskap som är viktig för alla som vistas där.
För att praktiskt kunna börja arbeta ute på förskolorna och skolorna under
höstterminen 2020 kommer vi under våren att jobba en struktur, kontakta förskolor
och fritidshem och även arbeta fram vårt första material. Klasserna på Fredrika
Bremergymnasiet har vi redan klart med lärarna som själva har hört av sig om
samarbete.
Inspirationskursen bygger på fyra etapper (kort beskrivning).
Etapp 1 – vi håller en enkel och inspirerande sockerskola för samtlig personal.
Kursen lutar sig tillbaka på WHOs uppsatta mål och är enkel att förstå och utformad
och beprövad för att passa målgruppen.
Etapp 2 – vi utbildar personalen och inspirerar till olika former av aktiviteter i
naturen/skogen. Vi vill inspirera till yoga och meditation utomhus, något vi vet ger
stor effekt på inlärning och koncentration. Personalen får också tid till att sitta i små
arbetslagsgrupper för att hitta metoder som passar just i deras verksamhet, hur de
kan få med sig barnen och ungdomarna i planering och utförande, samt hur de kan
nå ut till föräldrarna.
Etapp 3 – vi håller i en sprudlande färgglad inspirationskurs där deltagarna får
skapa ett sockersmart fikabord och olika mellanmål som är enkla, näringsriktiga och
smarta att ha med sig i matsäcken ut i naturen.
Etapp 4 – vi träffar eleverna och kickar igång dom in i nätverket genom vår
fredagsfysdans. De äldsta eleverna håller vi sockerskola för och även en mindre
inspirationskurs med bättre alternativ, exempelvis smoothie, yoghurtmums, bättre
smörgåsar, allt som är klokt att packa med sig ut i naturen.



Därefter – i pilotprojektet följer vi med grupperna ut i naturen vid ex antal tillfällen
för att inspirera och tillsammans praktisera projektets metoder. Genom vår närvaro
och medverkan kan vi sedan få till ytterligare ett hållbart, beprövat och utvecklat
pedagogiskt material att sprida vidare ut till hela nätverket.
Vart ska projektet äga rum:
Vi utgår från förskolor, fritidsavdelningar och Fredrika Bremergymnasiet i södra
Stockholm. Vistelse i naturen i Tyresta by nationalpark, Rudans friluftsområde och
närliggande skogar/naturområden till enheterna.

Förväntade effekter

Efter genomfört pilotprojekt förväntar vi oss att barnen, ungdomarna och
personalen (föräldrar sekundär målgrupp) ska få en bättre förståelse för hur man på
ett ansvarsfullt sätt kan tillbringa mer tid ute i naturen och samtidigt vara fysiskt
aktiva, att det också blir en ny och mer hälsosam form av fredagsmys tillsammans
med både skolan, sin familj och sina vänner.
Vi hoppas också inspirera både lärare, barn och ungdomar att vilja vistas i skogen
även utanför skoltid, att få ungdomar från länder där skogen anses vare en farlig
plats förstå att i Sverige är den bara fantastisk med allt vad det innebär,
allemansrätten, vandring, lugnet etc.
Att vårt pilotprojekt leder till att fler förskolor och skolor ser naturen som naturlig
lekplats där man med fantasi kan bygga egna hinderbanor, ha skattjakter och
skogslekar. Att naturen blir en härlig plats att "flytta ut" klassrummet till när väder
tillåter och att ha tillräckliga verktyg för att sätta ihop sockersmarta picknic och
matsäckar .
Att genom hemsida och sociala medier öka intresse för naturen som arena för fysisk
aktivitet och njutbar plats för rekreation och återhämtning.
Vårt största mål är att vår målgrupp ska älska att vistas i naturen efter avslutat
pilotprojekt!
Vi tror helt enkelt att vi ska kunna ta fram former som i framtiden blir metoder och
material för många förskolor och skolor att använda sig utav med många positiva
effekter som vinst.
Ett framtida steg hoppas vi också bli att samarbeta med övriga
medlemsorganisationer för att på så sätt öppna upp möjligheter för framtida
samarbeten.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Hälsopedagoger/projektledning 195000
Framtagning av läromedel inkl tryck 50000
Arbete med hemsida, sociala media 15000
Profilkläder och övrigt material 10000
Övriga kostnader 4000

Summa, kr: 274 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

650 300
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