Finnmark Friluftsråd

Arbeidsprogram 2020

Kortversjon 19. des. 2019

Det vises til Håndbok 2019-2021 med årlige
arbeidsprogram. Det er ønskelig at dette deles
ut til medlemmer av kommunestyrene nå ved
starten av en ny valgperiode.

1. Perletur/VinterPerle/JuleSPREK/
Ut og Plukk
•
•

Få alle kommunene med i Perletur og
så mange som mulig i de andre
aktivitetene.
Oppnå kvalitetsløft og økning i
deltakelse fra 2019.

4. Læring i friluft - Barnehager
•
•
•

Følge opp barnehagenettverkene i
Alta, Hammerfest (inkludert
Kvalsund), Sør-Varanger.
Avklare om det er mulig å få til en
fjerde nettverk med barnehager fra
øvrige kommuner.
Styrke samarbeidet gjennom
samarbeidsavtale, årshjul og
arbeidsprogram. Skilt som forsterker
og forankrer satsingen inngår.

5. Læring i friluft - Skoler
2. Skilt og tavler – Turløyper i kommunen
•

•

Følge opp kommuner som ønsker skilt
og tavler, dvs. Karasjok, Berlevåg,
Båtsfjord, Vardø.
•
•

3. Turkart
•

Følge opp Alta, Berlevåg, Båtsfjord,
Loppa, Nesseby, Vadsø og Vardø (evt.
øvrige kommuner som også ønsker å
delta).

•

På samme måte som for barnehagene
synliggjøre samarbeid og satsing
gjennom skilt og fornyet samarbeidsavtale. Dermed luke ut de skoler som
kun er med på papiret.
Fullføre prosjektet «Førstehjelp i
skolen».
Avklare om Alta kommune, Alta
ungdomsskole, Sandfallet
ungdomsskole, Sør-Varanger
kommune og Kirkenes ungdomsskole
ønsker å delta i prosjektgruppe for
«TAM Nordpå»
Delta på rektormøter i kommunene.
Dette i samarbeid med kommunekontaktene.
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6. Friluftsskole
•
•

Gjennomføre minst like mange
friluftsskoler som i 2019.
Oppnå kvalitetsløft i alle ledd.

9. Friluftskort – Grunnopplæring i
friluftsliv
•

7. Frisk i Friluft i Finnmark
•

•
•
•
•

•

Avklare om andre kommuner enn
Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik,
Hammerfest, Karasjok, Loppa,
Nesseby, Tana og Sør-Varanger ønsker
å delta i nettverket der målet er økt
innsats innen «friluftsliv og
folkehelse».
Evaluere «Turkompis» sammen med
Hammerfest kommune.
Følge opp friluftsgruppa for unge
utviklingshemmede i Alta.
Avklare hvilke kommuner som har tatt
i bruk «Klart jeg går!»
Bidra i reformen «Leve hele livet» Livskvalitet og bedre helse for eldre
gjennom friluftsliv, fysisk aktivitet og
naturopplevelser.
Vurdere hvilke øvrige grupper med
særskilte behov som bør gis et tilbud
(rus, psykiatri, personer med
funksjonsnedsettelser og utviklingshemming).

Gjøre ferdig kursmateriellet,
rekruttere instruktører og igangsette i
de kommuner der det er mulig.

10. Elvenesparken friluftsområde (SørVaranger)
•

Fullføre prosjektet i samsvar med
bevilgning fra Miljødirektoratet.

11. Prosjekt «Padleperler i Sør-Varanger»
•

Fullføre prosjekt med utgivelse av
brosjyre og utplassering av skilt.

12. Strandrydding
•
•
•

Sluttrapport og regnskap til Miljødirektoratet for gjennomført aktivitet i
2019.
Søke tilskudd og oppnå strandrydding
også i 2020.
Avklare med avfallsselskapene og
eksterne aktører vedr. tilskudd til
innkjøp av ROV (drone for innsamling
av avfall på havbunnen).

13. Ordførerturer og bålsamtaler
•
•

8. Dagsturhytte Biotope
•

Følge opp Berlevåg, Båtsfjord, Loppa,
Måsøy, Nordkapp og Sør-Varanger, og
oppnå bygging 2020 i så mange som
mulig.

Arbeide for å få til ordførerturer i alle
kommuner.
Prøve å få til bålsamtaler, gjerne med
tema «Friluftsliv og folkehelse», i så
mange kommuner som mulig.

14. Annet
•
•
•
•
•

Undersøke interesse og mulighet for å
etablere friluftslivsfag (tilsvarende
idrett) på videregående skole.
Følge opp kommunene vedr. statlig
sikring av friluftslivsområder.
Kontaktmøter med kommunene.
Aktivt informasjonsarbeid via media,
nettside og sosiale medier.
Samarbeide med kommunene om
organisering av friluftsliv og folkehelse

