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Bakgrunn

• Midt-Troms friluftsråd har siden oppstart 2006 arbeidet med LIF, men 
da enkeltkurs

• Lærende nettverk i MTF ble etablert 2012/13
• Skole – og barnehagenettverk (oppstart 11.1.12)

• Barnehagenettverk (oppstart 5.2.13)

• 18 deltakende institusjoner i 2013/14

• Midlertidig «pause» i skolenettverket



Nettverk og kurs

Alle deltakende skoler SKAL møte på nettverkssamlingene

• 2 samlinger i året
• 1 dagssamling
• 1 todagerssamling – Mange «verdensproblemer» ble løst rundt bålet på kvelden

• De samme personene møter hver gang

Skolene får tilbud om kurs etter ønsker og behov (melder inn)

• Deltakerne trenger ikke være i nettverket (mattelæreren, naturfaglæreren, 
gymlæreren, norsklæreren osv, FAU).



Erfaringer med nettverksarbeidet i MTF 
Generelt positive tilbakemeldinger (fantastisk tema og jobbe med☺)
• Erfaringsutveksling viktig: Mye kunnskap - behov for å møte «likesinnede». Diskutere felles utfordringer. 

Avsatt tid til status fra hver skole, hver gang. 

• 2-dagerssamling viktig

• Takknemlig – skolene opplever at de får hjelp

• Viktig å ha en plan for arbeidet – skolas tiltaksplan for LIF
• Hva – Hvordan – Hvorfor - Hvor

• Synliggjøre satsingen på LIF (foreldre, kolleger, politikere, grunneiere)

• Ta/ ha kontakt også mellom samlingene f.eks egen FB-side der dere kan 

legge ut tips, spørsmål osv.

• Utfordringer
• Skolene prioriterer ikke nettverkssamlinger – kontinuitet viktig gi/få
• Vanskelig å selge inn LIF på skolen til kolleger (mange prosjekt, kurs, grupper). Avsett tid til informasjon!
• For liten tid på samlingene….



Eksempel på program for ei nettverkssamling

Onsdag 5. juni
Kl. 11.00 Vi møtes på Refsnes, Tranøy. Innkvartering og gjennomgang av program 
Kl. 11.30 Lunsj ute
Kl. 12.30 Handlingsplanene. Alle barnehagene får 15-20 min. hver til å presentere sin handlingsplan, læring i friluft
Kl. 14.30 Aktiviteter vi kan gjøre sammen med barn i fjæra
Kl. 17.00 Tema: Ulike båltyper og mat på bål – matlaging

Samarbeid om å lage middag på bål
Kl. 18.30 Middag
Kl. 20.00 Natursti i midtnattsol 

Torsdag 6.juni

Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Tilskuddsordninger, tilrettelegging av uteområdet 
Kl. 09.30 Oppsummering /evaluering/ veien videre i prosjektet 
Kl. 10.00 Uteaktiviteter i fjæra. Fangstobservasjon 
Kl. 10.50 Avslutning av nettverkssamling 

Kl. 11.00 Start kurs «klart det går» (se egen invitasjon)
Kl. 15.30 Avslutning av kurset «klart det går»



Tid Sted: Aktivitet Målgruppe

18. feb Sørreisa Seminar om barns sikkerhet Skoler og barnehager i Sørreisa

18.mars Lenvik Kurs i søknadsmuligheter midler for tilrettelegging i nærområdet 

(spillemidler, FYSAK, annet)

Rektor, inspektør, styrer, og andre

20.mars Bardufoss ”Klart – det –går” kurs. 5 timer. Nettverksinstitusjonene og andre

25.mars Bardu Snyforming Setermoen skole

26.-27. mars Bardufosstun Nettverkssamling 2-dagers. Inkl., spor – og sportegn, ++ Nettverk 2. Barnehagenettverket

24. april Tromsø Nettverkssamling i Tromsø Nettverk 1. ”Skolenettverket”

8.april Sørreisa Snyformingskurs Barnehager og skoler i regionen

9. april Bardu Snyformingskurs SMI-skola

2. og 3. juni Lenvik, Dyrøy, Bardu Bygging av naturklatrejungel 1 dagskurs og to ettermiddagskurs

5.juni Bardu Nettverkssamling med tema sjømat ute. Samarbeid med 
”Fiskesprell”

Nettverksinstitusjonene + evt. andre

15. sept Senja rundt Kurs i geologi. Dagstur rundt Senja Nettverksinstitusjonene

30.sept Balsfjord Klart det går Skoler og barnehager i Midt-Troms og 
Ishavskysten

3. Oktober Silsand Nettverkssamling Barnehagenettverket

8.okt Finnsnes Nettverkssamling Skole-barnehagenettverket

2.des Målselv Klart det går Skoler og barnehager



Hva har din skole/ barnehage lyst å gjøre ifm. 
Friluftslivets år 2015?

Arbeid alene 10 min. 

Gruppearbeid 40 min.

• Tiltak (kurs, seminar, tilrettelegging, innkjøp)

• Samarbeidspart

• Kostnad /Finansiering



Diskusjon/konklusjon i plenum
• Elvetun:

• Orientering, GPS:  innkjøp og kurs i bruk
• Stjernekikkert
• Bålpanne – sett
• Knivsett, 20 stk
• Gapahuk
• Båtliv – samarbeid med f.eks JFF

• Furumoen: 
• Bruk og videreutvikling av lavvoplass: bål og grillmuligheter 
• Utvikle de to grillhyttene vi har – prioritere friluftslivet
• Avslutningstur til  basene - bussing
• Invitere oss inn i kommunestyret!! 
• Naturklatrejungel (trenger eier, penger og organisator)
• Tove på besøk

• Frist for innsendelse av skjema: 15.okt. 2014



Evaluering av samlinga

• +
• Befaring er bra
• Erfaringsutveksling 
• Nye ideer
• God plan for dagen

• -
• For lita tid
• For mye inne 

• Behov for kurs, seminar 
• Spikkekurs: Eivind Falk
• Tilskuddsordninger

• Neste nettverkssamling 17. februar 2015.



Spørsmål?


