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PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Skogsmulle tar steget fullt ut - för att möta efterfrågan från nästa
generation

Projektstart (år/mån):

202101
Projektslut (år/mån):

202312
Projektets totala budget (kr):

4 248 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 450 000 2021
1 444 000 2022
1 354 000 2023

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Namn:
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Telefon (dagtid):

0701729858, 0707686905
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Skogsmulle behöver nya barnledare nu!
Den resa vi har gjort med Skogsmulle, tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv, har på
ett fantastiskt framgångsrikt sätt synliggjort och ökat intresset för vår
barnverksamhet. Flertalet av våra lokalavdelningar har i dag långa köer till
verksamheten. Men samtidigt som efterfrågan på friluftsliv och läran om samspelet i
naturen är större än någonsin, så kom covid-19 och bidrog till att ledartillförseln
minskade i stället för ökade. Friluftsfrämjandet har en akut ledarbrist som kan
påverka verksamhetsutbudet och barns rätt till hälsosamt och lekfullt lärande i
naturen, om vi inte gör något åt det nu.

Med fortsatt stöd från Svenskt Friluftsliv vill vi gå vidare från att utveckla
Skogsmulle och hans koncept till att nu framtidssäkra våra utbildningar och utbilda



många fler ledare runt om i hela Sverige. Det är dags för Skogsmulle att ta steget ut
och möta den stora överefterfrågan, förnya våra utbildningar utifrån samhällets
behov och nå ut till så många som möjligt. Med ambitionen att fler barn oavsett
bakgrund eller förmåga får folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Nya tider, nya tankesätt. Omvärlden påverkar oss, covid-19, klimatfrågan, ökade
segregation, digitala tillvaro, barns psykiska ohälsa, nya värderingar, och vi behöver
möta med utveckling och ledare som lyssnar och visar vägen.

Friluftsfrämjandets barnverksamhet är precis rätt i tiden. Vi har lanserat en ny
Skogsmulle, barn och vuxna ser nyttan av friluftslivet utifrån hälsa, och ekologiskt
lärande. Intresset för Skogsmulles verksamhet har ökat stort och aldrig har så
många varit inne på Friluftsfrämjandets sociala medier förut. Köerna till våra
utbildningar har fullkomligt exploderat och i dag har vi lokalavdelningar med 300
barn i kö. Allt detta följt av en coronapandemi med inställda ledarutbildningar, har
lett oss till en stor överefterfrågan på vår verksamhet. Vi klarar nu inte av att
tillgodose verksamheten med den mängd ledare som behövs för att alla barn ska få
möjlighet att delta i vår verksamhet. Vi har insett att vi är sårbara i en av våra
viktigaste funktioner.

Konkret betyder det att Friluftsfrämjandet behöver resurser utöver det vanliga, för
att ta igen tappet och samtidigt möta överefterfrågan på våra utbildningsenheter
runtom i Sverige. Vi behöver nå ut och stötta vår organisation lokalt, regionalt och
nationellt, kartlägga utbildningsbehovet och utveckla våra digitala utbildningar som
avlastar och kompletterar utbildning i naturen. Genom att digitalisera delar av
Skogsmulles utbildning kan vi dessutom minska insteget för fler att delta och nå en
bredare målgrupps förutsättningar. En dörröppnare och språngbräda mellan
utanförskap och ledarskap och ett mer jämlikt friluftsliv för alla.

Vårt mål är mål är att nå minst 500 nya barnledare vilket skulle innebära ytterligare
ca 2 miljoner friluftstimmar fyllda av lekfullt lärande i naturen. Dessutom läggs
grunden för en långsiktig ökning av ledartillgången bortom projektets horisont.

För friluftslivet är viktigare än någonsin. I tider av kris ger naturen energi, lugn, en
trygg plats för möten, rörelse och lek. Det gäller alla - oavsett riskgrupp, kön, ålder,
socioekonomi, etnicitet eller förmåga. I naturen är vi alla lika.

År 1. Utveckling – möta samhällsbehovet och ledartappet .
Fokusera på utveckling av Skogsmulleutbildningarna. Kartlägga regionernas
utbildningsbehov, stötta regioner med kursledare, hjälpa med rekrytering nya
kursledare. Analysera digitala behov. Analys av vad som kan ligga i digitala
plattformar. Vad behöver vi göra för att minska insteget utan att tumma på innehåll.

År 2. Färdiga digitala moduler och ett kursledarteam som möter efterfrågan.
Utbilda kursledare och ledare. Digital utbildning lanseras. Pedagogiskt stöd till
kursledare. Kunskapsöverföring till andra verksamheter

År 3. Fler barnledare i alla regioner och ökad barnverksamheten som möter
överefterfrågan. Sammanflätar år 1 och 2. Implementera utvärdera och ta fram
fortsatt strategisk plan. Kunskapsöverföring till andra verksamheter. Överföring till
vår utbildningsorganisation - Friluftsakademins ordinarie verksamhet.

Förväntade effekter

Genom att utveckling och ledare som visar vägen, ser vi följande effektmål:
- Tillgängligare och effektivare utbildningar
- Enklare genomföra digitala utbildningar på flera språk
- Fler ledare
- Nå fler som vi annars inte når – ökad mångfald
- Ökad kvalitet på utbildningarna



- Ta igen ledartappet
- Minskade köerna – möta överefterfrågan
- 500 nya aktiva ledare vilket innebär ytterligare 2 miljoner aktivitetstimmar med
hälsosamt, lekfullt lärande i naturen.

Det innebär att vi tacklar ledarbristen med utveckling och att vi först tar igen tappet
och sen fortsätter öka det totala antalet Skogsmulleledare, och därmed våra
friluftsaktiviteter. Med fortsatt stöd från Svenskt friluftsliv går vi från koncept till
verksamhetsutveckling av vår barnverksamhet. Från motgång till framgång – från
hot till möjlighet.

År 2030 är vårt mål att alla barn i Sverige ska möta Friluftsfrämjandet minst någon
gång under förskole- eller grundskoleåren.

Med stöd av Svenskt friluftsliv kan vi nå målet och bidra till ett bättre Sverige.

Projektets syfte faller in under Globala målen # 3 Hälsa och välbefinnande, # 5
jämställdhet, # 10 minskad # 13 Bekämpa klimatförändringen, samt i flertalet av
Sveriges friluftsmål med extra fokus på:
# 4 Allemansrätt
# 9 Friluftsliv för god hälsa
# 10 God kunskap om friluftslivet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 612 000
Utbildning 355 000
Implementering 42 500
Kommunikation 230 000
Övriga kostnader 44 000
Administration/Overhead 166 500

Summa, kr: 1 450 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2002 306

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.


