
Skolenettverkssamling nr 4  

Tid: 25.-26. september 2019 
Sted: Skogsfjordvatn grendehus og Hansnes skole 
 
Oppmøte: Skogsfjordvatn grendehus kl 10.30 
 

 

Overnatting: 

Skogsfjordvatn grendehus har ca 10-12 oppreide senger for overnatting, så her må en del av oss 

belage seg på å sove i telt, hvis man ikke vil ligge på gulvet i gymsalen. Hvis du er avhengig av å sove i 

en seng vær snill å oppgi det ved påmelding.  

 

 

Agenda 

Onsdag 25. september 

Kl 10.30 - 10.45  Velkommen  

Kl 10.45 – 11.15 Fagfornyelsen og uteskole – v/ Ingrid Frenning, Universitetet i Tromsø 

Kl 11.15 - 12.00  Kartlegging av skolens uteområder – hvorfor og hvordan? v/ Toril og Maja 

Tegne inn områder på kart og lage tilhørende dataliste over de ulike 

områdene. 

 

Kl 12.00 - 13.00  Lunsj 

 

Kl 13.00 - 13.30  Alt. 1) Info til nye skoler om skolenettverket v/ Toril 

   Alt. 2) Skolens handlingsplan – A3 (Mål, strategier og tiltak)  

Kl. 13.30 - 15.00 Alt. 1) Skolens handlingsplan – jobbe videre med handlingsplanen 

   Alt. 2) Kartlegge skolens uteområder – jobbe videre med 

   Alt. 3) Stedsbasert læring – forberedelser til morgendagen 

Kl. 15.00 – 17.00 Middag: laging – spising – rydding – hvile  

 

Kl. 17.00 – 20.00 Tar vi sjansen på kano? Trygghet, teknikk og moro – v/ Hansens skole  

Kl. 20.00 -   Bålkos og gode samtaler 

 



 
 
 

Torsdag 26. september 

 
Kl 07.00 – 08.00 Frokost 
 
Kl 08.00 – 08.30 Rydding og utsjekk av grendehuset 
 
Kl 08.30 – 09.00  Kjøring til Hansnes skole 
 
Kl 09.00 – 11.00 Stedsbasert læring – alle tar med PC i hvert fall hver skole  
 
Kl. 11.00 – 12.00 Lunsj 
 
Kl. 12.00 – 13.00 Evaluering og avslutning 
     
 

Påmelding: 
Påmelding innen 13. september til torilskoglund@ishavskysten.no 
 
Ta med: 
PC – NB! Viktig at alle har med 
Skrivesaker, pennal 
Telt, liggeunderlag, sovepose (for de som skal ligge i telt, eller i gymsal) 
Klær for all slags vær 
Redningsvest om du har 
Drikkeflaske/termos 
Liten matpakke til onsdag, hvis du ikke klarer å vente til kl 12.30 
Spiseutstyr; bestikk, kopp, tallerken 
Sunt snop til bålkosen 
 
Leksa var: 

1. Jobbe videre med handlingsplanen. Presentere planens mål og strategier på neste samling. 
2. Bli kjent med portalen/ undervisningsverktøyet Stedsbasert læring. 
3. Meld inn nye behov for kurs. 

 
Noen stikkord om innhold i handlingsplanen kan du lese på friluftsrådets hjemmeside. 
 

Velkommen! 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:torilskoglund@ishavskysten.no
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