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	Material: 
	Personal: 70 544 NOK
	Administration: 0 NOK
	Utgifter totalt: 136 004 NOK
	Ort och datum: 22.06.2021
	Namnförtydligande: Liv Marie Bendheim
	Adress: Postboks 752 sentrum
	Postadress och land: 0106 Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod: +47 99012801
	Namnförtydligande_2: Stig Eid Sandstad
	Organisation_2: Ung i trafikken - ingen venner å miste
	Adress_2: Postboks 752 sentrum
	Postadress och land_2: 0106 Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +47 90964646
	Projektnamn: Dnr 2020-032

"Samarbeidsprojekt om Temadager på idrettsfolkehøgskoler"

Startdato: februar 2020.   Sluttdato: juni 2021.
	Organisation: Ung i trafikken - ingen venner å miste. Org nr: 984 304 943
	Syfte och Mål: Effektmål:

- Bidra til økt informasjon, refleksjon og debatt om rus og trafikk til studenter ved idrettsfolkehøgskoler over hele Norge
- Redusere omfanget av ruspåvirket kjøring blant ungdom.
- Redusere antall unge drepte og hardt skadde i trafikken som følge av ruskjøring. 
- Redusere omfanget av alkoholdrikking i fadderuka og i studenttilværelsen. 
- Bidra til at fremtidens trenere, lagledere og støtteapparat på idrettsarenaen er 
gode forbilder for rusfrie arenaer for utfordring og mestring, samt gode ambassadører for en rusfri trafikk. 
- Bidra til at samarbeidet med Idrett uten alkohol (IUA) og Juvente vil gi merverdi til Ung i trafikkens arbeid mot utøvere i motorsportklubbene våre.

Delmål:

1. Delte på og observere Idrett uten alkohol sitt prøveprosjekt våren 2020
2. Planleggingsmøte(r) med Idrett uten alkohol og Juvente våren 2020
3. Utarbeide et faglig, forebyggende og metodisk tilpasset opplegg på minst 90 minutter hvor vi forsterker og bygger videre på IUA og Juvente sitt opplegg om alkohol i kontekst av rus i trafikken. 
4. Tiltredelse og opplæring av prosjektmedarbeider.
5. Reise til folkehøyskoler og gjennomføre temadager f.o.m september 2020 t.o.m mai 2021.
6. Evaluering av opplegget internt, og sammen med samarbeidspartnere. 

Endringer:

Grunnet Covid-19 har deler av målene vært vanskelig å nå. Det har vært mange avtalte skolebesøk som ble avlyst, av smittevernshensyn. Vi har likevel klart å gjennomføre mange foredrag, og mener at de elevene som fikk besøk har hatt god nytte av det.
	Tänkta aktiviteter: Februar- Mars:
Observere pilotprosjektet til Idrett uten alkohol (IUA).
Planleggingsmøte(r) med IUA og Juvente

April:
Planleggingsmøte(r) med IUA og Juvente
Søke etter prosjektmedarbeider

Mai- Juni:
Faglig, forebyggende og metodisk utarbeidelse av opplegg
Tilsetting av prosjektmedarbeider

August:
Opplæring av prosjektmedarbeider

September - mai:
Gjennomføring av opplegg på utvalgte folkehøgskoler.
Kontinuerlig veiledning, rapportering og evaluering
Synliggjøring av prosjektet på digitale medier, lokalaviser, Motorføreren.

Mai- Juni:
Sluttevaluering (internt og eksternt)
Rapportering til SAFF
	Aktiviteter: 61 216 NOK
	Förväntat resultat: - Besøke på ca. 15 arrangementer i løpet av et skoleår
- Øke kunnskapen om rus og trafikk hos elevene gjennom å involvere elevene i en gjensidig dialog, samt gi øvelser i aktive verdivalg. 
- Elevene skal kunne diskutere i hvilke settinger og hvorfor noen ungdommer velger å kjøre i ruset tilstand.
- Elevene skal kunne kartlegge ulike foranledninger for (triggere) og konsekvenser av ruskjøring. 
- Elevene skal komme med forslag til hva de selv kan gjøre for å forhindre at venner, seg selv eller andre kjører i ruset tilstand. 
- Elevene tester promille- og cannabisbriller
- Utarbeide innhold på minst 3 ulike plattformer i digitale medier for å synliggjøre prosjektet
- Få minst 2 lokalaviser til å skrive om prosjektet
	Resultat: + 18 060 NOK
	Inte genomfört: Ung i trafikken skulle gjerne besøkt enda flere skoler. Vi har også slitt med å engasjere lokale aviser til å skrive om besøket. Skolene ville helst unngå unødvendige besøk utenfra, på grunn av smittefare. 
Dessverre har ingen lokale aviser plukket opp saken. 
	Positivt: Vi har fått gode tilbakemeldinger fra elevene. De har blitt sjokkert over statistikken og mange forteller at de fra nå av skal være mer observante i trafikken og ta kontakt med politi om de mistenker at andre kjører i ruset tilstand. Elevene diskuterer saklig, og kommer med gode handlingsalternativer til hvordan man skal komme seg hjem etter fest etter planlegge i forkant. 

Vi ser at ung mot ung-formidling har fungert godt, og målgruppen er interessert og engasjert i tematikken. Promillebriller er en god aktivisering, og fungerer fint i en pause midt i temadagen.
	Negativt: Det varierte hvor mye elevene visste om temadagen i forkant. Noen skoler informerte elevene sine kun Idrett uten alkohol som foredragsholder, og da ble Ung i trafikken og Juvente et overraskende innslag. Vi kunne også gjort en bedre jobb på å skille de ulike organisasjonene fra hverandre. Særlig når Idrett uten Alkohol informerte om arbeidet til de andre organisasjonene. Da kunne det være vanskelig for elevene å forstå hvem som var avsender av informasjonen.

Ellers hadde det vært best om vi kunne benyttet den samme foredragsholderen gjennom hele prosjektet for kontinuitetens del, men vi fant en god løsning til tross for dette.
	Tidsperiod: Mars 2020 - Juni 2021
	Budget aktiviteter: 64 550 SEK
	Budget material: 
	Budget Personal: 80 000 SEK
	Budget Administration: 5 000 SEK
	Budget Utgifter totalt: 154 250 SEK
	Budget Resultat: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 4 244 NOK
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 154 064 NOK
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 149 820 NOK
	Budget Ansokt bidrag: 150 000 SEK
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 4 250 SEK
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 154 250 SEK
	Budget Ovrigt: 4 700 SEK
	Ovrigt: 4 244 NOK
	Organisation1: Ung i trafikken - ingen venner å miste
	Genomförda aktiviteter: Det første vi gjorde når vi hadde fått beskjed om at vi fikk tilskudd til prosjektet var å ha et planleggingsmøte sammen med Juvente og Idrett uten alkohol. 

I mai 2020 deltok vi på et seminar i regi av Idrett uten alkohol, som hadde hentet inn kompetanse fra Talerhjelpen på temaet presentasjonsteknikk. Her fikk vi tips til metodiske måter å legge frem opplegget på. Prosjektleder i Ung i trafikken utarbeidet faglig opplegg i mai-juni 2020. Vi søkte også etter prosjektmedarbeider i samme periode. 

I august hadde vi opplæring av prosjektmedarbeider. Han gjennomførte de fleste seminarene høsten 2020, før en sykemelding gjorde han ute av stand til å fullføre skoleturnéen. Resten av seminarene ble fordelt og gjennomført av prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Ung i trafikken.

På grunn av covid-19, har vi hele tiden tilpasset oss myndighetenes gjeldende regelverk og noen av seminarene ble gjennomført digitalt. Det ble merarbeid i forbindelse med koordinering av skolebesøkene som følge av jevnlige endringer i myndighetenes anbefalinger, råd og påbud vedrørende covid-19, samt tilpasning digitalt. Dette impliserte at prosjektleder brukte mer tid enn forventet på å planlegge og gjennomføre skolebesøkene. Vi har hele tiden tilpasset oss myndighetenes gjeldende regelverk og noen av seminarene ble derfor gjennomført digitalt.

Vi la ut innlegg på Instagram-story fra skolebesøkene,og skrev om besøket i Motorføreren 2021. 

Vi har gjennomført alle aktivitetene som planlagt, selv om realiseringen ble litt annerledes.
	Uppnått Resultat: Det er gjennomført foredrag på 12 folkehøgskoler. De fire første ble gjennomført av vår prosjektmedarbeider, før en sykemelding gjorde han ute av stand til å fullføre skoleturnéen. De neste to temadagene kunne ingen stille fra Ung i trafikken, men prosjektleder i Idrett Uten Alkohol holdt en liten bolk med vår tematikk og viste videoer. I tillegg fikk skoleelevene teste våre promillebriller gjennom en liten hinderløype. 

På de seks neste temadagene stilte prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig i Ung i trafikken og holdt foredrag. Juvente hadde også problemer med å stille på alle 12 temadagene, da holdt prosjektleder i IUA en bolk med informasjon og Kahoot-quiz med Juventes tematikk.

Totalt er det seks skoler som har avlyst temadagen, og flere skoler flyttet dato (opptil flere ganger). 
Grunnet både sykemelding og datobytter/avlysninger har det vært en del administrativt arbeid knyttet til avvikling av prosjektet.

Vi har likevel klart å nå over 900 elever med budskapet vårt. 900 elever som har diskutert, vurdert verdivalg og testet promillebriller. 

Skoler som har fått besøk av IUA, Juvente og Ung i trafikken:
Fana, Skjeberg, Setesdal, Hurdal Verk, Sunnfjord, Stavern, Valdres, Numedal, Oslofjord, Molde, Frekhaug og Nord-Norge.

Elevene jobbet godt med tematikken, og stilte gode oppfølgingsspørsmål. 

Det har vært ulike grader av smittevernsrestriksjoner, og ulik håndtering fra skole til skole. Totalt sett har det vært greit å forholde seg til, og verken foredragsholdere eller elever har vært i smittefare.

Prosjektet har vært synliggjort i magasinet Motorføreren, på våre sosiale medier kanaler og i pressemeldinger. 

	Övrig information: Kommentarer til regnskapet:

Under posten aktiviteter har utgiftene gått til:
- Utgifter til kjøp av nye promillebriller ettersom det ble ødelagt flere under besøk på folkehøgskolene. 
- Utgifter til diettkostnader, overnatting, flytransport og biltransport. 

Under posten personale har utgiftene gått til:
- Ressurser til utarbeidelse av opplegg, koordinering, opplæring, oppfølging og evaluering av prosjektleder.
- Opplæring, gjennomføring og evaluering med prosjektmedarbeider.
- Inkl. sosiale utgifter.

Post administrasjon:
- Administrative utgifter dekket vi gjennom egenandel.
	E-post_2: stig@ungitrafikken.no
	E-post: livmarie@ungitrafikken.no


