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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Pitch:
Erbjuda scouting på skoltid på skolor runt om i Sverige, för att få barn och unga att
känna sig inkluderade i samt känna ett större ägandeskap över naturen och sin
närmiljö.

Syfte/Sammanfattning:
Äg din natur är sprunget ur projektet Från flykt till trygg fritid som finansierats av
Svenska Postkodlotteriet. Utifrån samtal med unga i Stockholmsförorten Husby
uppfattade vi att många inte kände till eller kände sig hemma i naturen runt
omkring orten. Under friluftsdagar som Scouterna anordnade visade många unga
intresse för scouting och friluftsliv, men flera uttryckte oro över eller sa sig inte
kunna delta i aktiviteter som kostar pengar då familjens ekonomi inte tillåter. Detta
tog vi på Scouterna fasta på och i samarbete med Fryshuset och Akademiska Skolan
drogs ett pilotprojekt igång under hösten 2019 (Fas 1) där vi erbjuder scouting på
elevens val för cirka 30 elever i mellan- och högstadiet i Husby.

Förtydligande:
Fas 1 = Pilotprojektet Äg din Natur i Husby (finansiär Postkodlotteriet)
Fas 2 = Scouting i skolan (finansiär Svenskt Friluftsliv)



Vi har dragit många lärdomar från tidigare inkluderingsprojekt där vi provat olika
metoder för att lyckas sänka trösklar och välkomna fler till Scouternas verksamhet.
Våra lärdomar säger oss att skolorna är en viktig nyckel i detta arbete och att
skolan är en viktig arena för att inkludera fler, något både LSU (Sveriges
ungdomsorganisationer) vittnar om samt regeringens satsningar inom t.ex.
Idrottslyftet är tecken på. Projektet har även rönt stor uppmärksamhet hos andra
organisationer och intressenter, från unga, Scouternas styrelse och olika skolor som
ställer sig väldigt positiva till metoden och levererar hurra-rop över att vi är
någonting på spåren.

Syftet med projektet är att skapa en relation mellan ungdomar och miljön och vi vill
bidra till att fler känner ett personligt ägandeskap till Sveriges natur och inte minst
sin närmiljö. Scouterna erbjuder friluftsäventyr och kompisar vilket vi tror kommer
uppskattas av elever i hela Sverige. Vi vill kunna erbjuda en meningsfull och
utvecklande verksamhet för fler barn och ungdomar oavsett var de bor eller vad
deras familjer har för ekonomiska förutsättningar. För att kunna göra detta vill vi
inleda Fas 2 av projektet där vi paketerar och skapar koncept kring hur vi kan
erbjuda scouting i skolmiljö och lägga upp en handlingsplan för hur vi ska kunna
sprida detta till fler skolor.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi har i dagsläget finansiering till Fas 1. Det vi söker pengar för är Fas 2 som
innefattar paketering och konceptutveckling under ett år för att kunna sprida
Scouting i skolan nationellt. Faserna kommer överlappa varandra för att säkerställa
att kunskaper och lärdomar följer med in i nästa skede. Vi behöver genomföra Fas 2
för att bygga ett fungerande koncept för att senare ha möjlighet att bygga vidare i
större skala på ett hållbart sätt. När vi lyckats med Fas 2 finns stora möjligheter att
bygga vidare nationellt. Implementering av detta är i så fall en kommande del av
projektet, Fas 3, som inte omfattas av denna bidragsansökan.

Genomförande:
Scouting i Skolan– Fas 2 startar i januari 2020 och inleds med att projektledaren
ingår i den arbetsgrupp som utvärderar pilotprojektet i Husby (fas 1). Utifrån
lärdomarna i denna utvärdering ska projektledaren paketera och konceptutveckla
Scouting i skolan för att passa fler skolor runt om i landet. Utgångspunkten i
pilotprojektet i Husby är att erbjuda scouting på elevens val, men beroende på vad
utvärderingen visar kan fokusområdet behöva skiftas när konceptet ska utvecklas i
fas 2. Projektledaren ansvarar för att hitta ett koncept som är hållbart samt
attraktivt för eleverna. Det kan vara att fortsätta erbjuda scouting på elevens val,
men även vara öppen för att konceptet kanske även borde innehålla eller rentav
ersättas helt av friluftsdagar, fritidsklubbsverksamhet, terminsstartspaket,
fortbildning av pedagoger etc. Under projektets gång finns därför möjlighet att testa
olika metoder i syfte att hitta ett hållbart koncept.

Projektledaren kommer ha en viktig roll som spindeln i nätet och bolla dialoger
mellan många olika parter. Hen kommer tillsammans med de regionala
utvecklingskonsulenterna också ansvara för att bygga relationer med nya skolor
runt om i landet för att testa konceptet på fler orter. Projektledaren
omvärldsbevakar, ser till att vi följer gällande lagar och regler samt håller koll på
eventuellt konkurrerande verksamhet. Projektledaren ska även lägga en plan för
framtida hållbar finansiering samt utreda hur Äg din natur ska kunna fortleva även
efter att projektet avslutats.

Kommunikation är en viktig framgångsfaktor för att nå ut till både elever, föräldrar
och skolor och därför har vi budgeterat för en tjänst på 10 % för just detta ändamål.
Denna tjänst kommer stötta i framtagandet av material, filmning, text, spridning och
liknande.

Exempel på innehåll i skolverksamheten av Äg din natur såsom den ser ut idag:



- En kort lektion varje vecka (mellanstadiet) eller en lång lektion varannan vecka
(högstadiet) under elevens val
- Friluftsdagar i närområdet (cirka 2-3 per år)
- Lägerverksamhet med övernattning (för niondeklassarna, 1-2 per år)
- Hajk/övernattning för alla elever som haft scouting på elevens val (2 gånger per år)

Hittills har följande redan genomförts inom ramen för pilotprojektet:

- Två friluftsdagar under 2018, varav en för låg/mellanstadiet och en för högstadiet
- En friluftsdag för högstadiet under våren 2019
- Läger på skärgårdsön Vässarö våren 2019 (niorna)
- Ytterligare en aktivitet planerad till hösten 2019
- Elever deltog i Vässarös seglarläger sommaren 2019

Exempel på framtida, eventuellt kompletterande, aktiviteter:

- ”On-boarding”-paket vid terminsstart. När höstterminen börjar är många nya i
klassen, i skolan, på orten. Genom att erbjuda skolan ett aktivitetspaket som bygger
på Scouternas patrullsystem där man gemensamt i mindre grupper löser olika
utmaningar, skapas förutsättningar för att inkludera även de elever som känner sig
osäkra eller som ännu inte hittat sin plats i gruppen. Paketet kan anpassas både för
lektionsverksamhet men även som rastaktivitet eller på
fritidsklubben/fritidsverksamheten
- Fortbildning av skolpersonal inom scouting och friluftsliv

Bidraget kommer användas till:

1. Ett års paketering och konceptualisering av Scouting i Sverige för att bli
applicerbart på fler skolor ute i landet – 50 % tjänst
2. Förankring och relationsbyggande med skolor- 50 % tjänst fördelat efter behov
över de regionala kanslierna* (se nedan)
3. Kommunikatör för stöd i framtagande av material, film etc. - 10 % tjänst
4. I tjänsterna ovan ryms testning av koncept i skolor runt om i landet samt för att
stötta upp och stärka med bemanning vid exempelvis friluftsdagar
5. Kostnader för utförande av scoutverksamhet i skolor runt om i landet samt läger
och/eller friluftsdagar

* Scouternas utvecklingskonsulenter är viktiga i arbetet med regional förankring
hos skolor ute i landet. Utvecklingskonsulenterna är, utöver kårerna, våra främsta
ambassadörer och besitter stora kunskaper inom scouting samt har ett brett
kontaktnät och god lokalkännedom. De har goda kontakter med många skolor då de
löpande utför skolrekryteringar, varför deras inblandning i detta projekt är en viktig
framgångsfaktor. Konsulenterna utgår från Scouternas fyra regionala kanslier som
finns i Malmö, Göteborg, Västerås och Stockholm.

Förväntade effekter

Många unga i förorterna upplever utanförskap på olika sätt. De upplever att naturen
och skogen inte är för dem och känner sig inte inkluderade i att utforska den.
Genom att undanröja ekonomiska hinder och göra det enkelt att testa på scouting,
hoppas vi kunna erbjuda en meningsfull skoltid såväl som fritid åt fler barn och
unga som ett komplement eller substitut åt andra aktiviteter. Genom projektet
kommer vi nå många fler barn och unga som i vanliga fall aldrig kommer i kontakt
med friluftsliv på sin fritid. Vi ger dem en möjlighet att se bortanför de
fritidsaktiviteter som de normalt sett kommer i kontakt med och våga testa på att ge
sig ut i skog och mark även på egen hand. Effekten blir en större känsla av
delaktighet och samhörighet som på sikt leder till högre grad inkludering i
samhället, även utanför orten där de bor.

Räckvidd



Under projektåret förväntar vi oss nå följande:

Nätverkande med minst 50 skolor i hela landet = minst 50
rektorer/lärare/fritidspersonal
Friluftsdagar/Scoutaktiviteter i samverkan med 5-10 skolor: cirka 5000 elever
Cirka 40 föräldramöten med 30 föräldrar på vardera = 1200 föräldrar
Antal lärare vi når genom aktiviteterna ovan: minst 100

Totalt kommer vi genom projektet nå över 5000 barn under ett år som får chansen
att lära känna sin närmiljö på ett helt nytt sätt, testa på scouting och få ökad
kunskap om friluftsliv. Vi kommer också nå minst 1200 föräldrar och
förhoppningsvis få dem att öppna ögonen för natur och friluftsliv samt värdet av
detta. Över 100 lärare kommer känna sig mer inspirerade att lära sina elever om
friluftsliv i deras dagliga verksamhet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Resekostnader 35000
Utförande av friluftsdagar samt scoutverksamhet på skolor (material, mat, transporter etc) 100000
Aktivitetsbidrag, tex hyra av skridskor, kanoter etc 30000
Översättning 50000
Kommunikationsmaterial, formgivning, tryck etc 60000
Marknadsföring, annonsering 20000
Projektledare 50% 292000
Regionala utvecklingskonsulenter 50% 250000
Kommunikatör 10% 58000
OH - Arbetsledning, IT, HR-stöd, admin, ekonomistöd, lönehanteirng, lokal (110% tjänst) 234300
Övriga personalkostnader (telefon, friskvård, arbetskläder etc) 30700
Uppföljning och utvärdering 30000
Revision 25000

Summa, kr: 1 215 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1040 281
1040 240
208 279

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"!


