
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

BirdLife Sverige

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Naturpedagogiska dagarna
Projektstart (år/mån):

2021/02
Projektslut (år/mån):

2023/12
Projektets totala budget (kr):

696 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

232 000 1
232 000 2
232 000 3

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

BirdLife Sverige

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

BirdLife Sverige

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Stina Rigbäck
E-postadress:

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

0708554757
Mobiltelefon:

0708554757

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 naturpedagogisk verksamhet. Vi vill också ge fler
skolor möjlighet att delta via en digital mötesplats och tillsammans skapa en
plattform för seminarium, lärande, delaktighet och inspiration.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

2020 blev året när ”Naturpedagogiska dagarna” blev av i mindre form trots alla
dåliga odds. Våra utbildade volontärer som varit med tidigare år kunde detta år inte
komma då de tillhörde riskgrupp, så istället blev lärarna mer involverade i
programmet tillsammans med en gymnasieskoleklass. Tyvärr kunde vi i år inte ta



emot lika många barn på grund av restriktionerna. Med en nogsam planering kring
grupperna, så slutade vi på cirka hälften, alltså 150 barn per dag i Falsterbo. Dock
körde vi en extra dag för att kunna ta emot så många som möjligt. 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 personer och allt övervakas av minst en professionell
pedagog som stöttar volontärerna.

På Trandansen så ställdes många aktiviteter in, men de familjer och barn som kom
dit möttes av våra pedagoger som bjöd på Transpan, fågelkryssning och
fågelläteslyssning tillsammans med en tipspromenad som besöktes. Här beräknar vi
upp till kanske 500 besökande totalt.

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 2020 fick vi tyvärr säga nej till extra många skolor då vi på
grund av coronasituationen inte kunde ta emot alla. I Varberg på Getterön så blev
tyvärr årets evenemang helt inställt.

Intresset för våra naturpedagogiska dagar är stort. Dock är vi så pass realistiska att
vi inser att vi behöver ändra upplägget lite för att nå ut snabbare. 2020 var det året
som vår pedagog skulle resa runt i Sverige för att sprida konceptet, men med
reserestriktioner och små möjligheter att få till möten så gick det helt enkelt inte att
genomföra. Det ledde till att vi under året har startat en digital mötesplats för
naturpedagogik, och på den fina respons vi redan har fått ser vi fina möjligheter till
att i större utsträckning sprida kunskap och inspiration samt support.

Vi vill fortsätta med Naturpedagogiska dagarna i både Falsterbo, Hornborgasjön
och om möjligt även vid mässan Folk & Fåglar i Varberg för att stärka och
vidareutveckla konceptet. Men, för att nå ut nationellt i dessa tider så behöver vi
göra annorlunda. Vi räknar med att pågående coronasituation fortgår och planerar
därefter. Skulle vi gå ljusare tider till mötes så finns all anledning att vidareutveckla
vårt tänk. För att kunna tillgodose behovet hos skolorna så behöver vi utbilda fler
volontärer på lokal nivå. Vi vill därför skapa en ordentlig plattform i Microsoft
Teams där vi kan lägga upp all information, hålla utbildning,
inspirationsföreläsningar, skapa samarbeten och ta del av varandras goda exempel
inom pedagogiken. Vi har samlat in e-postadresser till över 3000 grundskolor och
vill bjuda in så många vi kan ta emot till ”Naturpedagogik med BirdLife Sverige”.

Förväntade effekter

Att det kommer att arrangeras barn- och ungdomsaktiviteter inom flera Sveriges
kommuner inom två 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.

Att en digital plattform banar väg för snabbare kunskapsspridning och gör det lätt
att komma igång med ett färdigt koncept på sin egen hemmaplan.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Naturpedagogiska dagar på 2-3 platser (främst personalkostnader, reseersättning och
förbrukningsmaterial)

75 000

Digital plattform Teams, med domän och intranät + backup 4000



Föreläsningar, planering och support i Teams, mailkontakt - arbetstid 108 000
Kommunikationskostnader, tryckt och digitalt utbildningsmaterial 29 000
OH-kostnad, löpande ekonomihantering och revision 16 000

Summa, kr: 232 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

100+240 450 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.


