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PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Säker paddling i skolan
Projektstart (år/mån):

2019 01
Projektslut (år/mån):

2021 12
Projektets totala budget (kr):

1 323 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

429 500 2020
487 000 2021

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:

Fredrik Karlsson
E-postadress:

fredrik.karlsson@kanot.com
Telefon (dagtid):

0730274954
Mobiltelefon:

0730274954

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Varje år arrangerar många skolor paddling tillsammans med sina elever och många
av oss har själv minnen från någon klassutflykt i kanoten. Paddlingen görs oftast i
maj månad då vattentemperaturen är väldigt låg (trots värmen i luften) eller under
september då det ostabila vädret utgör en stor risk. En risk som många lärare inte
är medvetna om då de saknar utbildning inom säker paddling.

Under de senaste 4 åren har Svenska Kanotförbundet med hjälp av resurser från
Svensk Friluftsliv tagit fram ett utbildningsmaterial för just det här. GSRT
(Grundläggande Säkerhet & Räddningsteknik) som är en 8 timmars utbildning. Vi
har utbildat instruktörer runt om i Sverige som redan är i gång och håller
utbildningen för privatpersoner, ledare och anhöriga till personer som är aktiva på
eller vid vattnet. Nu är det dags att ta utbildningen till skolan så att barn och
ungdomar inte bara får en säker klassutflykt utan även lär och inspireras till säker
paddling i framtiden.

Förutom detta vill vi hjälpa lärare och skolor med de verktyg som behövs för att ta
ut en klass på ett säkert sätt. Vi vill att alla barn får möjlighet att prova på paddling
någon gång under skoltiden.



Efter att ha genomför 20 utbildningar under 2019 kan vi konstatera att vi är på rätt
väg och behovet av utbildning av lärarna är stort.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

En marknadsföringskampanj via mejl, hemsidan, sociala medier och personlig
kontakt med skolor där lärare erbjuds att gå GSRT utbildningen samt
administrering av auktoriserade utbildare.

Under första året har vi genomfört 20 stycken utbildningar som resulterat i ca 100
utbildade lärare (de sista utbildningarna körs i början av oktober). Reflektionerna
som kommit upp från deltagarna är mycket positiva och de flesta av dem skulle inte
ha gått kursen om inte projektet genomfördes. Reflektionerna från instruktörerna
under året har också varit positiva och alla har intygat i att det har funnits ett stort
behov av utbildningen då kunskapen om säkerhet kring och på vattnet varit
bristfällig hos många.

Vi har under första året lärt oss mycket om vilka datum som fungerar och vilka
kommunikationskanaler som fungerar bäst vilket gör att vi kommer få lättare att få
full beläggning på kurserna till 2020. Där har även varit en stor efterfrågan på fler
kurser i vissa regioner där vi under 2020 kommer att lägga upp mer än en kurs.

Under 2020 kommer vi att genomför 25 stycken utbildningar fördelat i de olika
regionerna i Sverige vilket leder till 125-150 utbildade lärare.

Vi tänker även fortsätta trycka upp broschyren ”Lärarhandledning för säker och
rolig paddling i skolan”. Denna kommer sen delas ut till lärarna som
deltagarmaterial och som hjälp när de planerar och genomför paddlingar med sina
elever.

Förväntade effekter

Genom att utbilda lärare i GSRT påverkar vi deras beslutsfattande i samband med
paddling. Detta leder till att fler barn och unga får komma ut och paddla i skolan då
lärarna känner sig mer trygga med att ordna klasspaddlingar. Barn och unga får
lära sig och uppleva säker paddling vilket påverkar deras eget säkerhetstänk när de
själva åker ut och paddlar i framtiden. Med rätt kunskap och säkerhetstänk
undviker vi onödiga incidenter och olyckor i samband med paddling.

Förutom de direkta effekterna som kommer i samband med de lärare som utbildas
räknar vi med att fler skolor får upp ögonen för utbildningen och vill utbilda sina
lärare även efter projektets slut.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Kostnad för en projektledare på 20 % av en heltid (400 timmar) 132 000
Annonser och tryckt material 5 000 kr
Tryck av lärarhandledning för säker och rolig paddling 5 000 kr
Utbildningstillfället 25 st- specas på kommande tre rader 287 500
Hyra kanoter säkerhetsutrustning/gg fyra tusen
Arvode instruktör/gg femtusen
Reseersättning+ ev logi/gg tvåtusenfemhundra

Summa, kr: 429 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

400 330 kr/timme

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"!


