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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

2

Planta till Planka Sverige

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

20220101

20221231

488225

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

411500

2022

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Jordbrukare-Ungdomens Förbund
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Charlie Zachrisson

charlie.zachrisson@hotmail.com

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0703297371

0703297371

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Planta till Planka Sverige har som syfte att informera om skogen, skogens
alla värden, skogens alla möjligheter och vikten av friluftsliv för barn och unga
inriktat på årskurs 4 till 5 grundskolan i Sverige.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Planta till Planka Sverige skall möjliggöra för alla barn och unga inriktat
på årskurs 4 till 5 i grundskolan att få uppleva hur skogen, skogsbruket och
friluftsliv fungerar. Sverige står för att projektet skall vidare till flera kommuner i
Sverige så fler barn och unga får möjlighet till Upplevelsen av skog och friluftsliv. I
projektet ingår att lära ut kunskap om vad vi kan använda skogen i dagens och
framtidens samhälle som utöver plankan även kläder, hus, båtar m.m.
En Planta till Plankadag består av att plantera en planta, mäta höjden på ett träd,
räkna årsringar och genom det få åldern på ett träd, lära sig om och diskutera
allemansrätten, få kunskap om eld och vatten och även uppleva skogsbruk med häst
och hur den jobbar i skogen. Slutklämmen på en Planta till Plankadag blir så klart
att tillverka en planka. Antingen få såga själv eller få en upplevelse av hur man
sågar till plankan. Grundkonceptet har varit att samla ett antal skolor för gemensam
Planta till Plankdag och har genomförts på det sättet i Tranås, Katrineholm och

Kommuner i Västra Götaland. Det senaste Planta till Plankakonceptet har varit att
vara så nära skolan som möjligt så vi visar skogen i skolans närnatur.Projektet
kommer som tidigare projekt att fortsätta dokumentera och ta fram mallar typ
scheman, typ av stationer och vilket material, verktyg och hjälpmedel som behövs
för att genomföra en Planta till Plankadag. Projektet skall även fortsättningsvis
utbilda utförare och pedagoger som kan sprida konceptet över hela Sverige.
Förväntade effekter

Att Projektet Planta till Planka Sverige blir en fast skogsdag för alla skolor i Sverige.
En Planta till Plankadag där man får med många ämnen i läroplanen även när man
är ute i skogen och får en lärorik upplevelse.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Lön o Arvode
Resor
Material

Belopp, kr

413225
35000
40000
Summa, kr: 488 225

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

Pris per timme

1500

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
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