Hej!
Välkommen till en spännande och givande förstudie om Fåraherdekurs–
Grön Omsorg på gården . Som innefattar kurskvällar, gårdsbesök, studieresor och att träffas andra fårägare och inspiratörer.
Under hösten 2013 och våren 2014 kommer Fårföreningen Norra Dalarna genomföra kurser inom fårskötsel och studieresor . Parallellt skall vi
genomföra en förstudie hur det ser ut med intresset för sk. Fåraherdekurser– grön omsorg på gårdar. För både kurser, resor och fåraherdekurs har vi fått EU bidrag. Vi är även tacksamma mot Studieförbundet
Vuxenskolan som åter igen hjälper oss att fixa detta! Vi kommer att ha
en projektledare och en flera projektassistenter som tillsammans syr vi
ihop detta.
Välkommen att ta del av Fårföreningens hemsida:
www.farnorradalarna.se
Anna Dahlgren 070-790 70 00 anna.dahlgren@besparingen.com
Ansvarar för projektet och förstudien ”Fåraherdekurs– grön omsorg”
samt Fårets Dag

Fåraherdekurs

Hanna Hansson 070-6187300 kus.hanna@hotmail.com
Ansvarar för fårkursen, studieresa till Fårfest i Kil
och ”Lammsläpp på våra gårdar”
Linda Backman 073-5451391 linda@fragansia.se Fårkalender
Karin Eriksson 070-3788050 karin.eriksson@alvdalen.se Fårets dag
Fårföreningens bankgironr 863-4701
Medlem 150kr/år

Fåraherdekurs förstudie -grön omsorg
Under vintern och våren 2014 har Fårföreningen Norra Dalarna fått möjlighet att
vara projektansvariga för en förstudie som vi kallar för Fåraherdekurs– grön omsorg
på gården. Vi vill utveckla ett koncept där vi erbjuder människor att komma till våra
fårgårdar och få prova på och ta del av livet på gården. Vi ser också en stor potential
att kunna erbjuda personer med särskilda behov möjlighet till en utvecklande upplevelse på fårgården.
Vad skall vi göra? Jobba med en utveckling av fåraherdekursar för barn, ungdomar
och vuxna- främst för de med speciella behov.
Vilka skall samarbeta? Samarbeta med andra organisationer runt detta- kommunen
(socialkontoret), skolan och turistnäringen.
Hur skall vi genomföra detta?
- Undersöka vilka gårdar som är intresserade att ta emot och genomföra fåraherdekurser.
- Identifiera vad som krävs i form av utrustning, försäkring, ekonomi,
personal,
utbildning etc.
- Ta reda på behovet av tjänsten – vilka vill köpa?
- Genomföra utbildningar och seminarier för att förbereda och motivera säljaren och
köparen. Vi vill utveckla förmågan att ta emot olika besökare och ge dem intressanta
och trevliga upplevelse, samtidigt som vi ökar besökarnas kunskaper om och förståelse för de gröna näringarna.
- Med hjälp av en projektledare kan de fårföretagare som ingår i projektet planera,
prova och utvärdera olika former av aktiviteter för olika målgrupper samt utvecklar
marknadsföringen av verksamheten.

Tema: Introduktionskväll och lokalproducerad ”Prova på Middag”
Datum: 19 november Plats: Cafè Dalgatan 118, Älvdalen
Tid: 19.00
Vi introducerar nya och gamla medlemmar till föreningen. Vi pratar om upplägget på kursen, studieresa till ”Fårfesten i Kil”, Lammsläpp och Fårets dag i
maj. Fårsherdekurs– grön omsorg– vad är tanken med det? Vi berättar! Café
Dalgatan berättar hur man kan tillaga lamm?

Tema: Föreläsning Grön Omsorg på gården, Hur kan det se ut om man
tar emot besök på gården? Regler för livsmedel? Vem köper tjänsten? In på
Tunet Norge.
Datum: 15 januari , Plats: Lokalen i Älvdalen, Gamla Näsvägen 6, Tid:
18.30
Välkomna! Spännande program med studieresa presenteras.
Titta gärna på detta: www.rantansgard.se
Anmäl till Anna 070-790 70 00 senast fredag 10 jan
Tema: Avtal och ekonomiska kalkyler - Karin Ljudén
Steg 1: Informationsmöte om avtal och ekonomiska kalkyler:
Vad har kunden för krav? Vi reder ut vad säljaren behöver för underlag för
att kunna göra en kalkyl. Hemuppgift att ta fram underlag för en kalkyl:
Steg 2: Vi bokar ett möte till där säljaren har med sig hemläxan som de fått
i uppgift att ta fram – under det mötet börjar vi göra kalkyler för den enskildes företag.
Datum och tid : 0nsdag 5 mars kl 18.30
Plats: Lokalen, Älvdalen
Studieresa till Räntans gård i Kristinehamn
”Räntans gård skrev i november 2010 avtal med Kristinehamns kommun
om att få ta emot personer med beslut utifrån lagrummen SoL och LSS om
arbetsträning, daglig sysselsättning samt social dagverksamhet för äldre.
Verksamhetens sysslor följer bondens vardag och årstiderna på gården och
är ett komplement till kommunens egen verksamhet inom socialtjänsten.”
Ta del av deras hemsida: www.rantansgard.se
Vi kommer även att jobba med:

Regelverk för gröna tjänster

Försäkringar, Dalarnas Försäkringsbolag

Skatteregler kopplade till gröna välfärdstjänster

Andra projekt

Enskilda rådgivningar

Träffar med Älvdalens kommun som
möjlig kund

Turistnäringen

