
Skolenettverkssamling nr 2

Læring i friluft



Velkommen!



Program torsdag:

• 11.15 Gjennomgang av leksa

• 12.30 Lunsj

• 14.00 Gjennomgang av leksa – forts. 

• 16.00 Luftetur til Lulleskogen

• 17.00 Middag

• 18.30 Tema – Stjerner, planeter og nordlys

• 21.00 – 22.00 – 23.00 Vi ser i teleskop…

• 24.00 God natt!  



Hjemmelekse: 
• Fortell om Læring i friluft og skolenettverket på 

skolen din

• Diskuter med kollegiet og ledelsen hvordan din 
skole kan nå målsetningen om en time fysisk 
aktivitet hver dag gjennom:
– Fagene

– Kompetanse behov (prioritere)

– Utstyrsbehov

• Innen hvilke tema kan din skole bidra med 
kompetanse på en nettverkssamling



Gjennomgang av leksa:

• Hver skole presenterer:
• Din skoles status for Læring i 

friluft.

• Hvordan nå målet om en time 
fysisk aktivitet hver dag, med 
innhold?

• Legg fram din skoles 
kompetansebehov og hvilken 
kompetanse din skole kan 
bidra med i nettverket jf. 
skjemaet.

• Tid til spørsmål og diskusjon.





Program fredag:

• 08.00 Frokost

• 09.00 Oppsummering – Stjerner, planeter og nordlys. 
Hva kan dere ta med videre og buke i skolen? 
Lag et skoleopplegg som dekker 
kompetansemålene. 

• 09.50 Pause

• 10.10 Jobbe med skolens handlingsplan 

• 11.30 Lunsj

• 13.00 Jobbe videre med skolens handlingsplan

• 14.00 Avslutning og evaluering 

• 14.30 Pakking, rydding

• 15.00 Avreise



Handlingsplan

• Planens varighet: 2018 – 2019 – 2020 -
2021 

• Hvorfor ha en plan? Bakgrunn.

• Hva ønsker vi å oppnå med planen? 
Formål?

• Hva er vi gode på? Hva ønsker vi å bruke 
det vi er gode på til? Hva er vi mindre 
gode på? Hva ønsker vi å oppnå? 

• Lokale ressurser, anlegg, personer etc. 



Handlingsplan

• Mål for skolen med hensyn til Læring i 
friluft - ønsket framtidig tilstand 

• Strategier - f.eks. kompetanseheving, 
tilrettelegging (angrepsmåte for å nå 
målet)

• Tiltak – handlingsoversikt. Beskrive 
tiltaket (hva) – hvordan – hvor – ansvarlig –
når/tidspunkt – kostnad i tabell.

• Evaluering av handlingsplanen tidfestes.



NB!

Søke tilskudd for tilrettelegging
• Friluftsrådet kan søke om tilskudd for fysisk 

tilrettelegging for friluftsliv, skolene kan ikke.

• Fristen er vanligvis 15. januar til 
fylkeskommunen. 

• Det betyr at dersom noen skoler har behov 
for tilrettelegging, og vil at vi skal søke, må 
informasjon om dette i god tid før 
søknadsfristen går ut. 

• Vi trenger informasjon om tiltaket, 
kostnader, egne midler, dugnadsinnsats, 
skisse av tiltaket, grunneiertillatelse o.l.

• Troms fylkeskommune - søk tilskudd

• Tiltaket må forankres i skolens 
handlingsplan – Læring i friluft. 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/natur-og-miljo/tilskudd-natur-og-miljo/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoet/


Avslutning



Årshjul 2018/2019

• Uke 37: 11.09 Oppstartsmøte

• Uke 43: torsdag 25.- fredag 26.10. 

Samling (mini kurs). Skibotn.

• Uke 9: onsdag 27.02 Kurs –

snøformingskurs

• Uke 14: Dagssamling tirsdag 02.04.

Sted: …..



Lekse til samling 3. 

• Test ut skoleopplegget om stjerner, 
planeter og nordlys. Evt et annet 
uteopplegg som passer inn i skolens 
plan.

• Gjør ferdig handlingsplanen sammen 
med resten av skolen inkludert rektor. 

• Presentere handlingsplanen på 
samlingen.



Evaluering, samling 2

• Positivt: • Negativt:



Aktuelle kilder:

• https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-
og-barnehage

• https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-
og-barnehage/laering-i-friluft/teori

• https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-i-skolen/

• Paxi:https://www.youtube.com/watch?v=58uMGhP
rTpE

• http://friluft.salten.no/fullfras (friluftsliv for 
ungdomsskoleelever)

• www.natursekken.no
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