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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

C2
Projektnamn:

Klättring på schemat - Fortsättning på projekt Utbilda idrottslärare
för klättring

Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

378 600 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

378 600 kr 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Nej. Så småningom kanske skolverket kan lägga in dagar i läroplanen för såväl lärare som elever i
utbildningen.

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Emma Borggren-Franck
E-postadress:

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
Telefon (dagtid):

0702398644
Mobiltelefon:

0702398644

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill fortsätta med det populära och framgångsrika projektet Utbilda idrottslärare i
klättring (läs gärna våra projektrapporter). Projektet har pågått i flera år, men på
grund av pandemin och annat har vi inte nått riktigt hela vägen fram till de
projektmål vi har satt upp. Vi söker därför finansiering för ytterligare ett år av
lärarutbildningar och vidareutveckling av projektet. I denna avslutande fas vill vi
fortsatt erbjuda utbildning av idrottslärare men även ha ett tydligare fokus på att
klättring ska bli en integrerad del av idrottslärarutbildningen. Vi vill helt enkelt ha
klättring på schemat, för både idrottslärare och elever.
Bakgrund
Många skolor har en liten klättervägg i idrottshallen, men kan inte använda den p g
a brist på rätt kompetens. Detta är ett väldigt slöseri då många barn och unga står i
kö för att få klättra hos våra föreningar. Utbildar vi idrottslärare till
topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus (två av klätterförbundets
normerade utbildningar) har de kompetens att på ett säkert sätt låta elever prova
att klättra och t o m lära sig att säkra varandra både inomhus och på någon lokal
klippa. Klättring är en snabbt växande idrott, och vi önskar kunna växa även som



friluftsaktivitet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Marknadsföringskampanj, mail och personliga kontakter samt givetvis information
på förbundets hemsida och sociala medier, mot idrottslärare där de erbjuds
utbildning till topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus (två av
klätterförbundets normerade utbildningar). Auktoriserade instruktörer med
behörighet att utbilda arvoderas för att hålla lokala/regionala utbildningar för
idrottslärare, ev fritidspersonal eller annan skolpersonal, i första hand till
gymnasieskolor.

Ett tillägg jämfört med originalansökan är att Johanna Wernqvist och Christian
Persson far till de sex universitet som utbildar idrottslärare och presenterar
utbildningen vi erbjuder. På så vis kan de dels ta del av utbildningen genast, och
dels bygga in den i idrottslärarutbildningen för alla eller för de som vill bedriva
klättring med elever. Johanna Wernqvist är utbildningsansvarig, utbildare av
instruktörer och tränare, och Christian Persson har utbildat i ledarskap på
universitet och utbildar instruktörer och var ansvarig för lärarprojektet i uppstarten.
Kontakt är redan etablerad med flera av lärosätena. Mycket tack vare de goda
recensioner utbildningen fått av de som deltagit i de första årskullarna.

Förväntade effekter

Fler barn och unga får klättra, och dessutom får de lära sig göra det på ett säkert
sätt. Befintliga, mindre anläggningar används. Lärare har kompetens och utrustning
för att ta ut sina elever på klättring. Kanske startas fler skolidrottsföreningar som
kan driva verksamheten även efter skoltid. Målet är klättring på schemat, för både
idrottslärare och elever.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Två grupper med två auktoriserade instruktörer per grupp om max 8 lärare. Arvoden ink
moms för 8 utbildningsdagar & 2 dagar förberedelse, uppföljning, rapportering. 3tkr per
dag.

120 000 kr

Utrustningsersättning. Kostnader för slitage på rep, bromsar ink moms (max 3tkr per
instruktör).

12 000 kr

Resor, kost och logi instruktörer. Reseersättning ink moms (cirka 1000kr per dag) 32 000 kr
Projektledning 25% 12 mån. Lönekostnader ink sociala avgifter för projektledning, besök
lärosäten och rekrytering utbildningsdeltagare.

121 000 kr

Arvode för besök lärosäten ink moms (6 lärosäten x 2,4tkr/dag x 1,5restid). 21 600 kr
Resor, kost och logi projektledare & instruktör. 3tkr per peson och resmål. 36 000 kr
OH-kostnader +15% av arbetskostnad för kontor, IT, administration etc. 36 000 kr

Summa, kr: 378 600

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

25%=365h operativ tid & 520h årsarbetstid 291kr/årsarbetstidstimme (inkl. sociala
avgifter och pensionsavsättningar)

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.


