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PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Naturpedagogiska dagar
Projektstart (år/mån):

2018-02
Projektslut (år/mån):

2020-12
Projektets totala budget (kr):

690 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

150 000 3
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:

Stina Rigbäck
E-postadress:

stina.rigback@birdlife.se
Telefon (dagtid):

0708-554757
Mobiltelefon:

0708-554757

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att få ut barn, unga och nyanlända i naturen på ett lustfyllt sätt och öka deras
intresse för och kunskap om natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Detta
ska göras dels genom att stärka de regionala och lokala föreningarnas möjligheter
att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, dels genom att direkt erbjuda barn
friluftsverksamhet vid Hornborgasjön & Falsterbo, och samtidigt ge pedagoger en
möjlighet att utveckla metoder för utomhuspedagogisk verksamhet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

INLEDNING
2019 blev året när ”Naturpedagogiska dagarna” lyckades i alla delar. Med
volontärer som varit med tidigare och gått utbildningen så fick vi ett starkt team
vilket har lett till det bästa resultatet hittills. Och med resultat så menar vi att alla
stationer har fungerat perfekt, alla barn har blivit mötta av naturpedagogik, fått
uppleva-klämma-känna-lära och skolorna har åkt hem nöjda. Lärarna vid de olika
skolorna vet att evenemanget erbjuds varje år. De planerar numera in ett besök som
de kopplar till det pågående arbetet med eleverna i skolan. Dessutom har vi haft en
otrolig tur med vädret!

Dagarna byggs upp runt ett antal stationer så när barngrupperna kommer till
platsen delas de in i grupper och får genomföra pedagogiska övningar och lekar på
ett antal stationer. Varje station leds av två volontärer och allt övervakas av en eller



två professionella pedagoger som utbildar och stöttar volontärerna.

När vi bjuder in skolor att delta såväl i Falsterbo som vid Hornborgasjön blir vi
fullbokade inom några dagar och vi vet att det är ett mycket uppskattat
arrangemang. Under 2019 fick vi tyvärr fortfarande säga nej till många skolor som
nu har hört om vårt lyckade event, resurserna räcker inte riktigt så långt som vi
skulle vilja. I Varberg på Getterön har vi utökat med barnaktiviteter och ska nu
paketera det som ett mindre naturpedagogiskt event som man lätt kan anordna på
fler ställen i landet.
Under 2020 kommer vi att fortsätta vårt arbete på alla tre platserna och vi har även
planerat för fler aktiviteter i Varberg och i några utvalda städer i Norrland där vi
just nu har förfrågningar igång. Det är främst lönekostnader, resor och utbildningar
samt en del förbrukningsmaterial som vi söker bidrag för år 3. Även viss
fraktkostnad för materialet kan tillkomma som ny kostnad när vi flyttar
verksamheten till platser längre bort.

HORNBORGASJÖN
Under våren 2019 genomförde vi återigen naturpedagogiska dagarna under
Tranfestivalen vid Hornborgasjön under tre dagar. Här genomförde vi två
volontärutbildningar som uppskattades mycket. Det gjorde att volontärerna kunde
hantera barngrupperna på ett säkrare sätt och det hela avlöpte mycket väl. Under
volontärutbildningarna får volontärerna "leka sig igenom" alla stationer och turas
om att ta ansvar för dem. De får känna vilken av stationerna som passar dem bäst
och sedan gör vi upp ett schema utifrån deras önskemål.

Även här var många volontärer nu bekväma i sin roll då de varit med tidigare.
Många glada ansikten på deltagande barn vid stationerna var betyget för ett bra
evenemang. Under helgen före och efter de naturpedagogiska dagarna för skolor
erbjöd vi även allmänheten naturpedagogik liknande det naturpedagogiska event vi
anordnar vid Getterön i Varberg.

Vårt arbete med hjälp av bidraget från Svenskt Friluftsliv uppmärksammades i
media:
https://vellinge.se/nyhetsarkiv/2019/08/falsterbo-bird-show-firar-10-arsjubileum-i-hel
gen/
https://www.natursidan.se/nyheter/falsterbo-bird-show-tioarig-naturfestival-for-hela-
familjen/
https://www.sydsvenskan.se/2019-08-30/elever-varmer-upp-infor-helgens-fagelfest

FALSTERBO
Under 2019 genomförde vi precis som förra året en volontärutbildning för de som
hjälpte oss genomföra de naturpedagogiska dagarna i anslutning till Falsterbo Bird
Show. Nu var det många volontärer som varit med tidigare och det gjorde att årets
arrangemang blev extra lyckat. Arrangemanget var som vanligt gratis för
deltagande barngrupper/klasser, och bidraget användes till att avlöna vår pedagog
Anette Barr, resekostnader samt till volontärutbildning och material.
Under hela helgen då Falsterbo Bird Show pågick erbjöd vi också allmänheten
naturpedagogiska aktiviteter. Detta är väl inarbetat och vi har många besökande
barn med föräldrar och andra vuxna som provar olika aktiviteter liknande de vi
erbjuder skolorna i veckan.

FOLK OCH FÅGLAR GETTERÖN
Sista evenemanget för 2019 blev på västkusten strax utanför Varberg. Här erbjöd vi
för andra året i rad allmänheten naturpedagogiska aktiviteter liknande helgen i
Falsterbo men i mindre skala. Alla barn som besökte evenemanget stannade till och
var med på någon eller några aktiviteter tillsammans med sina föräldrar eller någon
annan vuxen. Att det var uppskattat märkte vi genom att barnen stannade länge och
vill prova många aktiviteter. Vuxna besökare stannande med sina barn och deltog



aktivt.

Förväntade effekter

Att det kommer att arrangeras barn- och ungdomsaktiviteter inom flera av våra
regionalföreningar inom tre till fem år.

Att minst 5 000 barn/elever/nyanlända per år får en rolig och inspirerande dag med
utomhuspedagogik som ökar deras intresse för friluftsliv och deras kunskaper om,
biologisk mångfald, naturen och hållbar utveckling.

Att pedagogerna som följer sin grupp/klass får inspiration till och mer kunskap om
utomhuspedagogik genom att ta del av naturpedagogiska metoder och kan förlägga
en del av sitt arbete i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Naturpedagogiska dagar på 4-6 platser (främst personalkostnader, reseersättning och
förbrukningsmaterial)

150 000

Summa, kr: 150 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

250 437 inkl moms

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"!


