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406000 2020
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

RHFs projekt "Må bra med Allemansrätten" ger under 2020 skolbarn i hela Sverige
möjlighet att komma ut i naturen minst 1/2 -1 dag initialt. Men även vid fler andra
tillfällen beroende på läraren. De får känna på friluftslivet i praktiken och få
kunskap om allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Det kommer att under
2020 ge lärare, elever och indirekt deras föräldrar kunskap om värdet av att vistas i
naturen. Många får delaktighet i olika friluftsaktiviteter för första gången genom
vårt projekt.

Tack vare det material som kan rekvireras gratis av skolorna kan lärarna följa
läroplanen på ett positivt och informativt sätt.

RHF.s projekt hjälper till att stärka många barns, ungdomars, nya svenskar, äldres
och familjers friluftsintresse och ger kunskap om allemansrätten och om naturen
som en viktig hälsofaktor. Detta material kan även vara en viktig del i arbetet för
"Jämlik Hälsa". Vi hjälper också till med att svara på frågor och ge fördjupad
kunskap till främst skolpersonalen via RHFs kansli under hela projekttiden.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet består av att vi trycker upp "Må bra med Allemansrätten" som sedan via
Utbudet (www.utbudet.se) distribuerar det till skolklasser som beställer det utan
kostnad. Materialet beställs av lärarna och skickas ut i hela klassuppsättningar där



varje elev får varsitt exemplar. Lärarna går sedan igenom det hela ute i naturen och
i klassrummet.

Allemansrätten är mycket eftertraktat och vi ligger i topp bland allt det som Utbudet
distribuerar. Tyvärr har vi de senaste åren inte kunnat trycka upp och distribuera
allt som efterfrågats varför vi nu söker utökade medel jämfört med 2019.

Vi trycker också upp "Frisk i Naturen" som distribueras via våra egna kanaler på
och vid olika evenemang och mässor. Vi skickar också ut det till skolor som
komplement till "Allemansrätten".

Via vårt kansli med en "naturvägledare" hjälper vi till med att svara på de frågor
som kommer in från främst lärare för att ge en fördjupad kunskap. I mindre
omfattning kan vi på begäran åka ut till skolorna och hjälper till med informationen.

Förväntade effekter

•RHF.s projekt hjälper i första hand till att stärka många barn och ungdomars
friluftsintresse och ger kunskap om allemansrätten och om naturen som en viktig
hälsofaktor.
• Många får delaktighet i olika friluftsaktiviteter för första gången. I andra hand
förs sedan kunskapen och intresset vidare till familjerna. En viktig målgrupp är nya
svenskar från länder där allemansrätten inte finns etablerad.
• Vi hjälper ca 1.500 lärare att klarar utbildningen om allemansrätten - enligt
skolplanen.
• Mer än 40.000 elever får kunskap om allemansrätten och pröva på naturen - får
uppleva spänningen i naturen. Det ökar ungdomarnas friluftsintresse både i skolan
och i familjen
• Eleverna fungerar bättre i skolan - förbättrar inlärningsförmågan, förbättrar
motoriken, hjälper barn med diagnosen ADHD, ger friskare och lugnare barn och
färre sjukdagar m.m.
• RHF bidrar med "Må bra med Allemansrätten" + "Frisk i Naturen" till de mål för
"Jämlik Hälsa" som satt upp i slutbetänkandet av SOU 2017:47.
• Bidrar till RHFs målsättning till bättre folkhälsa för många svenskar under 2020.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Trycka upp broschyren " Må bra med Allemansrätten" 65000
Trycka upp broschyren "Frisk i naturen" 15000
Personalkostnader 60000
Ideellt arbete 0
Resor (naturvägledare) + div 10000
Utskick till skolor via Utbudet 250000
Egna utskick 6000

Summa, kr: 406 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

200 300

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"!


