
Skolenettverket Læring i friluft – samling på Skibotn feltstasjon 

Torsdag 25. oktober 

Kl. 11.00 Velkommen til Skibotn, og andre samling i skolenettverket. Noe å bite i, kaffe/te. 

Kl. 11.15 Gjennomgang av leksa:  

• 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. 

Kl. 12.30  Vi lager lunsj på bål (gruppe 1 lager maten, gruppe 2 lager bål). Bruk eget spisesett. 

Kl. 14.00 Gjennomgang av leksa fortsetter. Tid til spørsmål og diskusjon. 

Kl. 16.00 Luftetur til Lulleskogen natursti. 

Kl. 17.00 Middag (gruppe 3 lager maten, gruppe 2 vasker opp) 

Kl. 18.30 Stjerner, planeter og nordlys – knyttet til kompetansemålene v/ fysikkprofessor og 

nordlysguide, Torsten Aslaksen. 

Kl. 21.00  Vi ser i teleskop. Gruppe 1.  
Kl. 22.00 Vi ser i teleskop. Gruppe 2.  
Kl. 23.00  Vi ser i teleskop. Gruppe 3.  
 

Kl. 24.00 God natt! 

 

Fredag 26. oktober 

Kl. 08.00 Frokost – dagens viktigste måltid (gruppe 3 lager, gruppe 1 vasker opp). 

Kl. 09.00 Oppsummering – Stjerner, planeter og nordlys. Hva kan dere ta med dere videre og 

bruke i skolen? 

Kl. 09.30 Jobb i gruppe – lag et skoleopplegg om stjerner, planeter og nordlys som dekker 

kompetansemålene. Trinn inndeling. 

Kl. 09.50 Pause  

Kl. 10.10 Jobb med skolens handlingsplan.  

Kl. 11.30 Lunsj (gruppe 2 lager maten, gruppe 3 lager bål). Bruk eget spsiesett. 

Kl. 13.00 Jobb videre med skolens handlingsplan.  

Kl. 14.00 Avslutning og evaluering av samling 2. 

Kl. 14.30  Pakking og rydding av rommene, kjøkken, feltstasjonen (gruppe 1 sjekker ryddingen). 

Kl. 15.00 Avreise 

 



Lekse til neste nettverkssamling 2. april 2019:  

• Test ut skoleopplegget om stjerner, planeter og nordlys. 

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

• Presentere handlingsplanen på samlingen. 

 

 

NB! 

Friluftsrådet kan søke om tilskudd for fysisk tilrettelegging for friluftsliv. 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. 

Tiltaket må forankres i skolens handlingsplan – Læring i friluft.  

 

 


