Samarbetsavtal avseende Förskolans/Pedagogisk omsorgs
användning av Friluftsfrämjandets koncept ”Friluftsliv i Förskola”.
Detta avtal har tecknats mellan Friluftsfrämjandets Riksförbund hädanefter kallad
Friluftsfrämjandet och Förskolan/Pedagogisk omsorg avtalspart enligt sidan tre
hädanefter kallad Förskolan.
§1 Allmän information
Friluftsfrämjandet är en religiös och politiskt obunden organisation vars ändamål är att
främja friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa. Frilufsfrämjandet är geografiskt
organiserat med en Riksorganisation, sex Regioner och cirka 330 Lokalavdelningar.
Friluftsfrämjandet har utvecklat ett koncept avseende bedrivande av barnverksamhet i
förskola eller hos pedagogiskomsorg. Friluftsfrämjandet är intresserad av att sprida sitt
koncept till Förskolan och Förskolan är intresserad av att använda konceptet. Detta avtal
har ingåtts för att reglera förhållandet mellan parterna.
§2 Samarbetsformer
Friluftsfrämjandet erbjuder förskolan ett utbildningskoncept som ger förskolan verktyg
och ett pedagogiskt förhållningssätt med syfte att använda naturen som klassrum.
Pedagogiken bygger på barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap genom lustfyllt
upplevelsebaserat lärande.
Avtalet krävs för att förskolan skall få använda sig av Friluftsfrämjandets koncept,
varumärke och verksamhetsfigurer i sin verksamhet och marknadsföring. Förskolan får
inte använda konceptet förrän en eller flera pedagoger har genomgått
Friluftsfrämjandets koncept ”Barnverksamhet i förskola”. Friluftsfrämjandet åtar sig att
anordna grundutbildning för pedagog/er så snart som möjligt efter båda parter har
undertecknat avtalet.
Friluftsfrämjandet erbjuder:
 Utbildning och fortbildning inom ämnen som rör naturkunskap, ledarskap och friluftskunskap.
 Ett pedagogiskt förhållningssätt och verktyg för att använda naturen som klassrum
 Stödmaterial till aktiviteter och kampanjer genom nyhetsbrev två gånger per år
 Stöd och kampanjmaterial i vår webbshop
 Informationsmaterial till föräldrar
För att kunna kvalitetssäkra samarbetet ska din förskola:
 Tillse att förskolans pedagog/er utbildas i konceptet ”Barnverksamhet i förskola”
 Tillse att pedagogerna bibehåller kunskapsnivån och fortbildas/vidareutbildas
 Informera föräldrar om Friluftsfrämjandet och konceptet som bedrivs på förskolan och barnens
möjlighet att bli medlemmar i Friluftsfrämjandet.
 Tillse att pedagogerna fortbildar sig vid ett eller flera tillfällen under en treårsperiod.
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§3 Varumärke
Förskolan ges genom detta avtal rätt att, så länge avtalet gäller, använda de
varumärkesskyddade verksamhetssymbolerna för barn samt Friluftsfrämjandets
logotyp. Förskolan förbinder sig att använda Friluftsfrämjandets varumärke i enlighet
med Friluftsfrämjandets ändamål och värdegrund
§4 Utbildning
Utbildning ingår inte utan betalas till kursanordnaren separat vid utbildningstillfället.
Förskolan får inte själva vidareutbilda annan personal. Se utbildningar och kostnader
www.friluftsframjandet.se.
§5 Avgift
Avgiften, som avser perioden oktober till och med september varje år, består av en
grundavgift och en rörlig avgift per barn. Beräkning av avgiften beskrivs i bilaga 1.
Friluftsfrämjandet har möjlighet att höja avgiften årligen men detta skall kommuniceras
fyra månader innan nytt pris träder i kraft. Friluftsfrämjandet är inte momspliktigt.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
§6 Sekretess
Part förbinder sig att inte utan motpartens skriftliga samtycke för utomstående avslöja
information och kunskap som motparten fått del av på grund av detta samarbete.
§7 Avtalstid
Detta avtal gäller från det är undertecknat av båda parter fram till den 30 juni året efter
avtalet ingåtts. Därefter förlängs avtalet med 1 år i taget, fram till den 30 juni varje år.
§8 Uppsägning av avtal
Endera parten kan säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid, varvid avtalet
upphör vid avtalstidens slut, den 30 juni.
Båda parter har rätt att säga upp samarbetet med omedelbar verkan om motparten har
åsidosatt sina samarbetsenliga förpliktelser och samarbetsbrottet är av väsentlig
betydelse för den andre, samt att motparten inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter
skriftlig underrättelse med hänvisning till denna paragraf.
Part får även säga upp samarbetet med omedelbar verkan om motparten ställt in sina
betalningar, inlett ackordsförhandlingar, begärts i konkurs eller trätt i likvidation eller
eljest kan antas ha kommit på obestånd.
Förskolan har vid uppsägning inte något krav på att Friluftsfrämjandet Riks skall
återbetala hela eller delar av erlagd avgift.
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Om avtalet sägs upp av endera part skall varumärke och symboler likaväl som
konceptutövande tas bort vid avtalets upphörande.
§9 Övrigt
Medlemskap för både utbildade pedagoger och barn ingår i avgiften. Medlemskapet är
frivilligt och Förskolan ansvarar för att inhämta och arkivera samtycke till
medlemskapet.
Friluftsfrämjandets Lokalavdelningar och Regioner har möjlighet att fakturera
Förskolan i det fall sidoavtal upprättas med överenskommelse om ökat stöd och hjälp till
Förskolan.
Detta samarbetsavtal upprättas i två exemplar. Förskolan skriver ut, påtecknar samt
sänder till Friluftsfrämjandet som returnerar ett exemplar.
§10 Tvister
Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta samarbete
samt därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt.
§11 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta samarbete skall vara skriftligen avfattade och
undertecknade av parterna för att vara bindande.
§12 Bilaga
Bilaga 1: Avgift
Detta avtal upprättas i två exemplar, ett till vardera parten.
Datum

/

Datum

/

Friluftsfrämjandet Riks

Förskola:_________________________________________

Instrumentvägen 14

Gata/Box_________________________________________

126 53 Hägersten

Postnummer/ort:________________________________

_________________________
Underskrift

___________________________
Underskrift

_________________________
Namnförtydligande

___________________________
Namnförtydligande
3

