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     Avtal 
     mellan Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling,  

     organisations nummer: 556810-5729   

     och förskolan/avdelningen:  

     med organisations nummer:  

     har avseende I Ur och Skur verksamhet träffat följande avtal. 
                   

1. Bakgrund, mål och inriktning 
 
Friluftsfrämjandet är en riksorganisation vars ändamål är att främja friluftsliv och därigenom verka för  

folkhälsa och livsglädje. Friluftsfrämjandet är religiöst och politiskt obunden ideell förening. 

Friluftsfrämjandet har aktiviteter för alla åldrar och arbetar för friluftsmiljö- och allemansrättsfrågor lokalt, 

regionalt och på riksnivå. 

 

I Ur och Skur Utveckling ägs av Friluftsfrämjandet Riksorganisation och är en pedagogisk verksamhet med  

inriktning mot förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

 

Med utgångspunkt från Läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) grundar sig pedagogiken och metodiken i                                          

utomhuspedagogiska perspektiv, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande. I ett reflekterande förhållningssätt   

kopplas sinnliga erfarenheter i autentiska situationer samman i litteratur och samtal. 

         

          I Ur och Skurs verksamhet har hög kvalitet genom pedagogisk medveten personal som arbetar utifrån ett    

          professionellt förhållningssätt med yrkeskunnande och pedagogisk kompetens. I lärandeorienterade miljöer   

          stimuleras och utmanas barnen i sitt tänkande och ges möjlighet att utveckla kunskaper, sin fantasi, sin         

          kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga. 

 

          Barns lek och olika uttryckssätt ses som en del av deras lärande och ska tillsammans med omsorg och             

          utveckling ses som en helhet. 

         

          Barnen på I Ur och Skur ges möjlighet att utveckla friluftslivsfärdigheter för att främja  

          lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa.            

       

          På I Ur och Skur läggs stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Verksamheten präglas av ett  

          ekologiskt förhållningssätt som medvetet praktiseras i förskolans vardag. 

          Förskolan ska initiera samverkan med barnens föräldrar för att uppnå god kvalitet i verksamheten. 

 

 

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund 

Verksamheten ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla 

 Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil  

 Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 

 Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

 Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

 Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 
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      2. Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling åtar sig; 
 Att stödja förskolan i verksamheten med I Ur och Skurpedagogiken. 

 Att genom möten och kontakt med Nätverksansvariga, utveckla och sprida utveckling av I Ur och Skur. 

 Att verka för utveckling av I Ur och Skurpedagogiken genom att hålla och erbjuda utbildningar, möten, 

konferenser och genom fortlöpande information. Samt stödja de olika nätverken inom I Ur och Skur. 

 Att medverka till att I Ur och Skurkvaliteten behålls och utvecklas på förskolan. 

 Att verka för att kännedom om I Ur och Skur sprids internt och externt. 

 Att representera I Ur och Skur internt och externt. 

 Att arbeta fram avtal som ger mervärden för I Ur och Skurverksamheterna 

 Att medverka till personalens kompetensutveckling genom att ge tillgång till och utveckling av 

Friluftsfrämjandets och I Ur och Skurs utbildningsprogram. 

 Att ta fram litteratur och material till stöd för I Ur och Skurpedagogiken och arbetet. 
 
 

3. Förskolan åtar sig; 
 Att knyta enhetens avtal till ansvarig chef och huvudman, byts denna ut ska avtalet förnyas. Det påskrivna 

avtalet gäller tills att ett nytt avtal upprättats eller att avtalet skriftligen sägs upp. 

 Att bedriva verksamheten i enlighet med I Ur och Skurpedagogiken. 

 Att I Ur och Skurpedagogiken genomsyrar hela verksamheten på förskolan eller en viss avdelning, utifrån 

barnens välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. 

 Att se till att förskollärare och arbetslag tillsammans med ansvarig arbetar med I Ur och Skurs mål 

(fördjupning av mål i Lpfö) och att dessa förankras hos föräldrar/vårdnadshavare. 

 Att integrera Friluftsfrämjandets verksamhetsgrenar för barn i förskolans friluftsaktiviteter t ex Skogsmulle, 

Skogsknytte, skridskor och skidor. 

 Efter förskolans förutsättningar, bidra till I Ur och Skurpedagogikens utveckling och därmed förskolans 

utveckling av metoder bl.a. genom att låta personal delta i olika utvecklingsgrupper/nätverk. 

 Att tillse att all pedagogisk personal som arbetar med I Ur och Skurpedagogiken på förskolan är medlemmar 

i Friluftsfrämjandet, vilket är ett arbetsverktyg med åtkomst på webb etc. 

 Att berätta för föräldrar/vårdnadshavare om Friluftsfrämjandets verksamhet och medlemskap. 

 Att initiera samverkan och stimulera engagemang med föräldrar/vårdnadshavare. 

 Att delta i nätverksmöte med all personal minst en gång per år, för erfarenhetsutbyte och utveckling. 

 Att förskollärare och arbetslag skall genomgå grundutbildning I Ur och Skur, så att 75 procentig 

utbildningsnivå upprätthålls. Vid start av en I Ur och Skur ska 75 % uppnås inom en treårsperiod. 

 Att ge förskollärare och arbetslag Friluftsfrämjandets ledarutbildningar för de verksamhetsgrenar de leder 

t.ex. Skogsmulle- Skogsknytte- och Skogsknoppsledarutbildning samt utifrån geografiska förutsättningar och 

is- och snötillgång även barnskridsko- och barnskidledarutbildning. 

 Att regelbundet (årligen/vartannat år) genomföra enkätundersökning på förfrågan från 

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur och skicka sammanställning av denna till Friluftsfrämjandet I Ur och Skur. 

 Att årligen lämna verksamhetsfakta till I Ur och Skur Utveckling. 

 Att årligen erlägga Friluftsfrämjandet I Ur och Skurs fastställd licensavgift, utställd på antal barn  

Debiteras i början av varje år. 2016-01-01, 75:- + moms/barn och år.  

 

        4. Villkor 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur har rätt att få insyn i förskolans verksamhet för att se att förskolan arbetar 

efter I Ur och Skurs metoder. Friluftsfrämjandet I Ur och Skur har rätt att säga upp detta avtal till 

upphörande inom tre månader för det fall förskolan inte erlägger sin licensavgift eller i det fall verksamheten 

enligt Friluftsfrämjandets uppfattning inte bedrivs enligt detta avtal.                                                              2 /3                                                                                                                              
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5. Varumärke 

 
Förskolan ges genom detta avtal rätt att så länge avtalet gäller, 

använda den varumärkesskyddade logotypen för I Ur och Skur för sin verksamhet. 

Förskolan får inte sluta avtal, medverka i undersökningar etc. för 

I Ur och Skur som organisation eller varumärke, däremot för egen verksamhet. 

Förskolan ska hänvisa alla studiebesök som rör konceptet pedagogiken I Ur och Skur, till Friluftsfrämjandet 

I Ur och Skur Utveckling. Men tar emot studiebesök för sin egen verksamhet och visar metodik. 

 

Förskolan ska utan förändring i övrigt av symbolen, tillfoga eget tillvalsnamn. 

          Tillvalsnamnet ska godkännas av Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling 

och ska innehålla I Ur och Skur. 

När avtalet sägs upp ska I Ur och Skurs namn och logtyp tas bort från verksamheten. 

 
6. Avtalstid 
 
Detta avtal löper tillsvidare med ömsesidig uppsägningstid om sex månader.  

Uppsägningen ska vara skriftlig. Licensavgift återbetalas ej vid uppsägning. 

Förskolan meddelar när de byter ansvarig chef och huvudman och nytt avtal ska skrivas. 

 

 
…………………………………   ………………………………......... 
Ort och datum   Ort och datum 

 
 
…………………………………….  ………………………………………… 

Friluftsfrämjandet    Rektor/förskolechef 

I Ur och Skur Utveckling    

 
 

Huvudman/Rektor/förskolechefen godkänner att I Ur och Skurverksamheten får bedrivas på 

förskolan/fritidsh/skolan/ped.omsorg 
 
 
……………………………………. 

Ort och datum 

 
 
……………………………………. 

Huvudman/Rektor/förskolechef 

 
 
För kännedom: Brev/mejl skickas till Nätverksansvarig, Friluftsfrämjandets lokalavdelning och  

Region när ny I Ur och Skur skriver avtal. 
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