
Ishavskysten friluftsråd
- Velkommen med i skolenettverket 

Læring i friluft

Av: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Daglig leder

Mobil: 95165131 / e-post: tinemarie@ishavskysten.no

mailto:tinemarie@ishavskysten.no


Formålet med dagens møte

✓ Starte opp skolenettverket Læring i friluft 
med påmeldte skoler

✓ Bli kjent med hverandre og skolenes behov 
og kunnskap innen læring i friluft

✓ Stake ut en felles kurs for vårt nystarta 
skolenettverk

✓ Overordna formål med skolenettverket: 

➢ Legge til rette for mer og bedre 
uteundervisning som en naturlig del av 
skolehverdagen

➢ Oppfylle Stortingets vedtak om minimum 
en time fysisk aktivitet integrert i fag- hver 
dag-hele året. 



Hvem er Ishavskysten friluftsråd?

✓Interkommunalt råd for Karlsøy, Lyngen, Balsfjord, 

Storfjord og Tromsø kommune

✓11 år i år

✓Kommunenes forlengede arm innen 

friluftslivsarbeidet

✓Kompetansesenter og faglig rådgiver for 

kommunene

✓Sitter på rådhuset i Tromsø

✓3 ansatte



Hvordan og hva jobber vi med?

✓ Hverdagsfriluftsliv! Læring i friluft, friluftsskoler, Ti på hjul

✓ Informasjonsarbeid: infotavler, turhefter, turkart, turkort, turkalender etc

✓ Fysisk tilrettelegging: parkeringsplasser, gapahuker, skilter/merker stier etc

✓ Kartlegger og sikrer friluftsområder for allmennheten



HOVEDMÅL

Robuste unger

Skape uteglede

Naturen som læringsarena

Hverdagsfriluftsliv for alle





• Ferietilbud til elever på 5.-7. klasse

• Hvert år i alle kommunene

• Rimelig tilbud, alternativ til for eksempel fotballskole

• Lærer om friluftslivets grunnleggende ferdigheter: 

1. Allemannsretten

2. Kart og kompass

3. Planlegge og gjennomføre en tur

4. Slå leir



Utstyrsbaser i alle kommunene

• Kano og kajakk

• Telt, soveposer, liggeunderlag

• Tursekker

• Truger

• Ski/skøyter

• ++++



Turkart som viser kommunenes uendelige friluftsmuligheter

Hver skoleklasse får hvert sitt gratis eksemplar





Skilting og merking av turstier





Ti på hjul
- turkonkurranse for de som 

bruker hjul i hverdagen

 

 

Kode TPH0111 
 

Bruk koden for å registrere din tur ved hjelp av et 
av alternativene nede: 
1) www.telltur.no (registrer din bruker først) 
2) post@ishavskysten.no 
3) sms til tlf 41776885 
 

 

VELKOMMEN TIL ET TI PÅ HJUL-TURMÅL! 

Ved første registrering trenger vi ditt navn, alder, adresse og framkomstmiddel 
(rullestol, rullator eller barnevogn) sammen med turkoden. Deretter holder det 
med kode og navn. 



Lokale og kommunale prosjekter

• Gapahuker

• Turveier

• Turdager

• +++


