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	Material: 0
	Personal: 283562
	Administration: 5000
	Utgifter totalt: 351740
	Ort och datum: Skövde 201216
	Namnförtydligande: Niclas Lidström
	Adress: Rydsgatan 6
	Postadress och land: 54141 Skövde
	Telefon och fax inklusive landskod: 0767696464
	Namnförtydligande_2: Niclas Lidström
	Organisation_2: Käpplunda-Skövde Blåbandsförening
	Adress_2: Rydsgatan 6
	Postadress och land_2: 54144 Skövde
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 0767696464
	Projektnamn: Fakta-diskussion-kultur, 20190701-202000630, förlängt tom 20201231 pga corona
	Organisation: Käpplunda-Skövde Blåbandsförening, 866600-1311
	Syfte och Mål: Skapa och bilda opinion bland unga i alkoholfrågan.Åskådliggöra och levandegöra fakta från IOGT-NTO:s forskningsrapporter.Ta fram en metod för att jobba drogförebyggande.Undersöka om metoden är drogförebyggande bland deltagarna (denna målsättning togs bort när projektet erhöll mindre pengar och blev ettårigt istället för flerårigt)Målgrupp är unga i grundskolans år 7 (13 år) och år 9 (15 år). Målgruppen reviderades till att även innehålla år 8, då Helenaskolan jobbade med detta upplägg under elevens val-tid. Tid som inte görs i åk 7 och åk 9.
	Tänkta aktiviteter: Från ordinarie projektansökan:JuliProjektledaren anställs (år 1) AugustiUtbildning av projektledaren/utbildarna av IOGT-NTO-förbundets kontaktperson. Till utbildningen inbjuds också intresserade medlemmar, förtroendevalda och annan personal inom Blå Bandet och IOGT-NTO.Kontakt med skolor/fritidsgårdar inom kommun/erna.September-decemberAktiviteter på skolor, fritidsgårdar och/eller föreningslokaler ledda av projektledaren och/eller utbildarna.Startenkäter görs (år 1).JanuariFortbildning av projektledaren/utbildarna av IOGT-NTO-förbundets kontaktperson. Till utbildningen inbjuds också intresserade medlemmar, förtroendevalda och annan personal inom Blå Bandet och IOGT-NTO.Februari-juniAktiviteter på skolor, fritidsgårdar och/eller föreningslokaler ledda av projektledaren och/eller utbildarna.Uppföljningsenkäter görs.Spridning av projektets upplägg och innehållReviderade aktiviteter utifrån minskat belopp:JuliProjektledaren anställs.AugustiUtbildning av projektledaren/utbildarna av IOGT-NTO-förbundets kontaktperson. Till utbildningen inbjuds också intresserade medlemmar, förtroendevalda och annan personal inom Blå Bandet och IOGT-NTO.Kontakt med skolor/fritidsgårdar inom kommun/erna.September-decemberAktiviteter på skolor, fritidsgårdar och/eller föreningslokaler ledda av projektledaren och/eller utbildarna.Startenkäter görs.JanuariFortbildning av projektledaren/utbildarna av IOGT-NTO-förbundets kontaktperson. Till utbildningen inbjuds också intresserade medlemmar, förtroendevalda och annan personal inom Blå Bandet och IOGT-NTO.Februari-juniAktiviteter på skolor, fritidsgårdar och/eller föreningslokaler ledda av projektledaren.Uppföljningsenkäter görs.
	Aktiviteter: 52887
	Förväntat resultat: Från originalansökan för 3 år:Efter avslutat projektet har vi:utfört aktiviteter i minst tre kommuner inom Västra Götaland.samverkat med minst 6 skolor och/eller fritidsgårdar.skapat minst 50 aktiviteter med fakta, diskussion och kulturskapande.nått minst 300 unga i åldern 13 år och 15 år.finns det en dokumenterad metod digitalt.har aktiviteterna blivit ordinarie verksamhet inom Sveriges BlåbandsungdomReviderat resultat vid mindre belopp:Efter avslutat projektet har vi:utfört aktiviteter i Skövde kommun.samverkat med minst 2 skolor och/eller fritidsgårdar.skapat minst 10 aktiviteter med fakta, diskussion och kulturskapande.nått minst 100 unga i åldern 13 år och 15 år.finns det ett underlag för en metod.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Den första utbildningen som planerades till augusti 2019 genomfördes inte.Pga coronaläget har vi inte varit på skolan from mars 2020. Därför har vi varken under våren eller hösten kunnat följa upp aktiviteterna i de grupper där vi startade. Uppföljningsenkäten har därför inte kunnat göras. Det bidrog till att målet på 100 deltagare inte heller kunde uppfyllas.Då vi inte fick medel för ett andra projektår kommer vi inte kunna se om upplägget har någon påverkan på alkoholkonsumtion.
	Positivt: Positiv kontakt med IOGT-NTO:s kontaktperson Per Leimar som visade stort engagemang i planering och genomförande av utbildningen. Stor kreativitet och deltagande bland flertalet deltagare och deras lärare. Vi bad om att få 3 tillfällen att jobba med aktiviteterna på skolan. I flera grupper blev det fler träffar. 
	Negativt: Precis som alla andra i vårt samhälle har vi påverkats negativt av corona-pandemin som satt käppar i hjulet för genomförandet av vissa delar i projektet (se mer under rubriken vad kunde inte genomföras). Vi planerade också för en andra fritidsdel i vår föreningslokal. Det var svårt att rekrytera deltagare pga corona-läget, som har åt ju längre hösten led. Det blev inget av det.Vi har inte fått någon respons från IOGT-NTO Väst inför utbildning. Det beror säkert på att de får information och kunskap om rapporternas innehåll på andra sätt.
	Tidsperiod: 20190701-20201220, budgeten enligt projektansökan är vår reviderade budget
	Budget aktiviteter: 85000
	Budget material: 7000
	Budget Personal: 250000
	Budget Administration: 10000
	Budget Utgifter totalt: 360000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 1740
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 351740
	Utfall Bidrag fran andra: 0
	Utfall Ansokt bidrag: 350000
	Budget Ansokt bidrag: 350000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 10000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 360000
	Budget Ovrigt: 8000
	Ovrigt: 10291
	Organisation1: Käpplunda-Skövde Blåbandsförening
	Genomförda aktiviteter: November-februari 202012 aktiviteter med fakta, diskussion och kulturskapande med 3 elevens val-grupper på Helenaskolan.  De har skrivit dikt, collage, spelat in film och gjort bildserier. 60 ungdomar har deltagit i aktiviteterna.Februari 2020En utbildning kring IOGT-NTO-rapporternas innehåll hölls av Per Leimar för 7 deltagare bestående av medlemmar och personal från Sveriges Blåbandsungdom/Blå Bandet/NBV Väst. IOGT-NTO-personal kunde inte delta, men de hade fått inbjudan.Under 10 träffar har unga på sin fritid jobbat med samma upplägg. De har skrivit manus, spelat in film och målat tavlor. 15 ungdomar har deltagit genom träffarna.Filmen via länken visar två skapade filmer samt process och kommentarer: https://drive.google.com/file/d/1KbmCje1vkM4pDAJo0F76O0fhzq2l4krX/view?usp=sharing
	Uppnått Resultat: Vi har:utfört aktiviteter i Skövde kommun.samverkat med en skola och gjort projekt med en grupp ungdomar utanför skoltid.skapat 22 aktiviteter med fakta, diskussion och kulturskapande.nått 75 unga i åldern 13-15 år.tagit fram ett upplägg som använts inför ungdomarna (bifogas som powerpoint och tillhörande bilaga).En startenkät gjordes på alla unga deltagare som utgångsläge. Dessa resultat blev det:Dricker du alkohol?Ja 57%Nej 43%Om ja i frågan ovan, hur ofta dricker du alkohol?1 gång/år 14%2-11 gånger/år  29%1 gång/månad  29%2-3 gånger/månad  7%1 gång/vecka  7%2-3 gånger/vecka  14%4 gånger eller mer/vecka  0%Om ja i frågan ovan, hur mycket alkohol brukar du dricka per gång?0,5-1 bruk folköl  31%1-2 brukar folköl 23%2-3 burkar folköl 23%4-5 burkar folköl 15%Mer än 5 burkar folköl 8%
	Övrig information: 
	E-post_2: niclas.lidstrom@sbu.nu
	E-post: niclas.lidstrom@sbu.nu


