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Projekt:   

Diarienummer: 

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er 
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

  Ja   Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

  Ja, projektet kommer att påbörjas den 

  Nej
 
 Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?



4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?
 
  Ja   Nej

 Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
 
  Av verksamheten
 

  

  Av de ekonomiska förutsättningarna
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5. Vad återstår att göra?
 

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

  Ja   Nej

 Slutrapport beräknas vara klar:

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
 

Ort och datum: 

Organisationens namn: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande:

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 månader efter  
angiven projektstart. 
 
Adress: 
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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	Projekt: AKTA
	Diarienummer: 2017-037
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: Under vårterminen 2018 har all planering inför skolstarten hösten -18, då eleverna i åk 1 börjar och projektets intensiva fas går i gång, pågått. Detta har vi arbetat med:* projektledaren tillsammans med drogpreventionsamordnaren i Haninge kommun har arbetat fram en tidsplan och en presentation av AKTA -projektet. Presentationen ligger till grund för de möten som projektledningen haft i styrgruppen. Rektor och biträdande rektorer har gett sina synpunkter på hur vi kommer att kunna förlägga undervisningspass i de olika ämnena. Presentationen kommer också att kunna användas vid senare tillfällen t.ex. då vi i andra sammanhang föreläser eller informerar om vad AKTA-projektet är.* ett system för basmätning och utvärdering har tagits fram. Projektledaren kommer, i samverkan med drogpreventionsamordnaren, under juni - 2018 ta fram frågor om elevernas alkohol- och drogvanor, deras kunskap om alkohol och droger i trafiken och andra erfarenheter i samband med trafik och alkohohol. Frågorna kommer att ställas till alla elever i åk 1 i samband med deras skolstart höstterminen 2018. Dessa frågor implementeras i skolans ordinarie enkätundersökning som alla elever får vid varje terminsstart.* en pedagogkonferens kommer att hållas den 4 juni 2018. Vid detta tillfälle kommer alla berörda pedagoger, tillsammans med skolledning och projektledning, göra ett slutgiltigt program för läsårets tidsschema. Där beslutas hur de olika undervisningspassen kommer att fördelas över året i enlighet med gymnasieskolans läroplan.* research angående på vilket sätt vi ska anordna de fiktiva olyckorna utanför skolan. Ett studiebesök till MHF-avdelningen i Gävle vilka har god erfarenhet av denna typ av aktivitet är planerad.* en bank, med olika typer av material, som pedagogerna kan komma att använda sig av håller på att tas fram av projektledaren och kommunens drogprevensionsamordnare. Förutom MHFs material har vi också sökt bland annat material för att kunna ge en så bred kunskapsbank som möjligt.* Projektledningen har sett över vilka eventuella föreläsare som skulle kunna ge projektets berörda pedagoger inspiration och nya kunskapsnivåer som de kan använda i sin undervisning.* Samtal har förts med Haninge kommuns familjeenhet kring frågan om det går att under projektets gång starta en stödgrupp för de ungdomar som lever i familjer med risk- eller missbruk. * Skolan har tagit fram en plan för hur man i början av terminen ska informera och engagera föräldrar i projektet.* Projektledaren är inbokad att informera om AKTA-projektet på MHFs årliga nationella verksamhetskonferens i november 2018.
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: Off
	Av verksamheten: 
	undefined: Off
	Av de ekonomiska förutsättningarna: 
	Vad återstår att göra: * enkätfrågor till basmätning och utvärderingar* lägga in frågorna i skolans enkätprogram och sammanställa svaren* fastställa schemaläggningen för AKTA inom ramen för ordinarie schema för eleverna i åk 1* föräldrainformation vid föräldramöte* boka datum för fiktiva olyckor/möten med räddningstjänst, polis m.fl.* studiebesök på MHF Gävle* boka föreläsare och andra program för pedagogerna* fortsätta samla material i materialbanken* eventuellt starta en stödgrupp på skolan* stötta pedagogerna i deras arbete med AKTA
	Slutrapport beräknas vara klar: Om  bidrag erhålles för år 2 och 3 är slutdatum 25/6 2021
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Använda projektmedel har under våren begränsats till ersättning för projektledning och en pedagogkonferens.Detta utgör endast en liten del av projektmedlen eftersom vi har för avsikt att använda merparten av medlen under terminerna till undervisning, material och fiktiva olyckor m.m. då eleverna är på plats. 
	Ort och datum: Stockholm den 3/5 2018 
	Organisationens namn: MHF Haninge - Stockholm
	Namnförtydligande: Anette Kyhlström
	Har projektarbetet påbörjats?: Ja
	Är projektet fortfarande aktuellt?: Off
	Finns det avvikelser?: Nej_3
	Håller tidsplanen?: Ja_4


