Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift

Ansökan om stöd för FramtidsFröns verksamhet i Väst under 2015


FramtidsFrön är en ideell förening som arbetar att öka barn och ungas drivkraft och
motivation för framtiden. Visionen uppnås genom att vi hjälper skolan att utveckla
möjligheter för samverkan skola/omvärld och dess stödjande strukturer, samt genom
att hjälpa skolan att utveckla barn och ungas entreprenöriella förmågor och attityder



Arbetet med skola/omvärld och att främja elevers attityder till entreprenörskap har
förtydligats och förstärkts i både förskolans och grundskolans nya läroplaner (2011).
Samtidigt är det fortfarande en lång väg kvar innan denna förändring slagit igenom på
allvar. Skolan är i stort behov av kompetensutveckling och praktiskt stöd. Tyvärr är
dock inga större ekonomiska resurser avsatta, varken nationellt eller lokalt i varje
kommun för detta arbete.



Kommuner eller skolor kan gå in som medlemmar i FramtidsFrön. Vi erbjuder fortbildning, handledning och processledning för pedagoger, arbetslag och hela skolor, samt
rena föreningsarrangemang för våra medlemmar (bl a studieresor, nätverksträffar
samt liveradiodagar för elever). FramtidsFrön i Väst har idag verksamhet i tre av
Göteborgs stadsdelar, samt i ytterligare 12 Västsvenska kommuner.



Föreningen har under mer än 10 års tid utvecklat olika pedagogiska inspirationsmaterial tillsammans med pedagoger och representanter från kultur, förenings- och
näringsliv. Idag har vi sex olika material, hälften av dem är webbaserade. De övriga
materialen kan beställas av våra medlemmar till självkostnadspris.
Under 2015 genomför föreningen två utvecklingsprojekt där vi tillsammans med
skolan/omvärlden finner nya vägar för samverkan. Vi kommer arrangera 5 olika
radioprojekt som alla kommer utmynna i att barn/unga producerar sina egna
radioprogram och sänder live via olika närradiostationer. Under året kommer vi även
arrangera en ”Hållbarhetsmässa” i samband med utmärkelsen ”Gothemburg Award”.
Föreningen har en årsbudget på 2 325 000 kr, men endast 1 670 000 av dessa intäkter
är säkrade i dagsläget och föreningen är därför i stort behov av ekonomiskt stöd för
att kunna genomföra sin planerade verksamhet.



FramtidsFrön i Väst ansöker härmed om ett finansiellt stöd från Sällskapet för
folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift på 50 000 kronor för att användas
till vår verksamhet under 2015.
Hoppfulla hälsningar
Carin Sävetun, Verksamhetsansvarig för FramtidsFrön i Väst
carin.savetun@framtidsfron.se
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Budget 2015
Intäkter
Bidrag från offentliga organisationer
Kommunbidrag

1 000 000
170 000

Bidrag från privata företag

85 000

Projekt

800 000

Medlemskap (kommuner/skolor)

220 000

Utbildning/handledning

50 000

Summa intäkter

2 325 000

Kostnader
Personalkostnader

1 325 704

Radiodagar (5 orter)

300 000

Studieresor/Nätverksträffar

50 000

Redovisning

40 000

Revisor

20 000

Medlemskap (i Moderföreningen)

60 000

Utbildningskostnad

7 000

Utvecklingsprojekt

150 000

Resor

50 000

Telefon/porto mm

20 000

Marknadsföring

52 000

Lokal och kontorsomkostnader
Övriga kostnader

20 000

Summa kostnader

2 319 704

Resultat:
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