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Hvordan oppnå et bedre friluftslivstilbud på fritiden for barn og ungdom?
Dette er utgangspunktet for vårt arbeid, som har stoppet litt opp. Nå er det på tide å komme videre.
Ikke minst fordi vi har tilskudd som gjør det mulig å oppnå resultater sammen med kommuner,
ildsjeler, organisasjoner og lokalmiljø som ønsker å få til noe.

Hva er det vi ønsker å oppnå?
•
•

Målet er å få til aktiviteter der barn og ungdom får delta i ulike friluftslivsaktiviteter. Gjerne
at de får nye venner på denne måten, og at de skaffer seg erfaringer, kunnskaper og opplevelser som de ikke hadde fra tidligere.
I tillegg til å oppnå noe nytt, skal vi samtid være opptatt av fri lek og uorganisert aktivitet.

Hvilke friluftslivsaktiviteter er målet?
•
•

Her er det ingen fasit. Det er de lokale forhold som vil være med og bestemme hva som er
mulig å få til av aktiviteter. Først og fremst ledernes interesser og kunnskaper. Men også
deltakernes ønsker og hva som finnes av områder, utstyr og materiell etc. lokalt.
Det er ønskelig at det settes opp en aktivitetskalender som inkluderer alle årstidene. En
«smørbrødliste» med aktiviteter kan f.eks. se slik ut:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Turer på beina, ski, truger, sykkel (og hest?)
Overnatting ute (hytte, telt, lavvo, hengekøye og åpen himmel)
Bruk av båt, kano, kajakk – padling, roing og seiling
Kart, kompass, GPS – orientering og navigasjon
Bål og utemat
Fisking (is, sjø, elv og vann)
Andre sjøsportaktiviteter (SUP, snorkling, swim-run, utendørs svømming)
Bruk av kniv og øks
Førstehjelp og livredning på tur
Fysisk aktivitet i det fri med klatring, hinderløyper, hopping etc. (Fri lek)
Bygging av hytter, hinderløyper, taubaner, fuglekasser etc.
Strandrydding
Fugler med fugletitting, merking og fuglekasser
Jakt og jegerprøve
Bær og sopp og høsting for øvrig
Turvenn for eldre og andre som trenger å komme seg ut på tur
Andre forslag?

Hva trengs for å lykkes
•
•
•
•

Først og fremst trenger vi ledere (som enten tar ansvar for alle aktiviteter selv, eller som i
tillegg får med andre som stikker innom og bidrar der de har noe å bidra med)
Vi trenger barn og ungdom som vil være med
Utstyr og materiell tilpasset aktivitet og årstid
Egnede steder for de ulike aktivitetene, inkludert samlingssteder under tak

Hvilken modell vil fungere der dere bor?
•

Korpset og idretten har sine faste ukentlige trenings- og øvingstider.
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•
•
•
•
•
•

Noe slikt med «hver tirsdag kl. 18», er kanskje ikke det som vil fungere for friluftsliv som
fritidsaktivitet?
Hva finnes av lag og foreninger som det kan og bør samarbeides med? Kanskje gjøre
friluftsliv som en tilleggsaktivitet til idrettslaget sine aktiviteter, for å oppnå samarbeid og
ikke konkurranse?
Er det mulig å tenke nytt i samarbeid med kulturskolene (som har faste øvingstider og
egenbetaling som en del av sin måte å fungere på, som kanskje vi ikke ser for oss?).
Er det mer typiske friluftslivsorganisjoner i dere lokalmiljø? F.eks. turlag/Barnas turlag,
speider, 4H, jeger- og fiskerforeninger. I så fall må det avklares hvordan det skal
samarbeides med disse.
Hvilken organisering ser vi for oss? En litt mer løs aktivitet/møteplass uten styre, org.nr.
etc.? Eller kan det f.eks. etableres noe nytt som ikke eksisterer (4H, speider, Barnas
turlag, DNT ung).
Kanskje det er et årshjul vi trenger som viser når det skal være aktivitet, hva som skal
gjennomføres og hvem som skal bidra til gjennomføringen?

Hvem er målgruppen?
•
•
•

Barn og ungdom sier vi. På mindre steder kan det være helt nødvendig å tenke bredt i
alder, for at det i det hele tatt skal være mulig å få til noe.
Ideelt sett kan det være ønskelig å dele som på skolen, småtrinn (1.-4. klasse),
mellomtrinnet (5.-7. klasse) og ungdomstrinnet (8. klasse og eldre).
Det må gjøres en vurdering lokalt hva som er mulig og ønskelig.

Hva trengs av penger?
•
•

Det er ikke sikkert penger er største hindring for å komme videre. Først og fremst handler
det vel om å finne ledere/voksne som vil være med på dette. Kanskje vil det være enklere
dersom disse kan få lønn/honorar, bekledning etc.
Våre tilskuddsmidler kan også brukes til innkjøp av materiell, mat, noe utstyr og til
transport (bilkjøring, buss, båt, hunder, veteranbåter etc.)

Møteplass på Facebook
•
•

Trodde det allerede var etablert en gruppe på Facebook for oss som skal være med i
arbeidet, men husker tydeligvis feil. Lager gruppa etter hvert og inviterer dere med.
En slik gruppe kan være nyttig for informasjon og erfaringsutveksling.

Invitasjon til Teams-møte
• For å drøfte notatet og avklare det videre arbeid, inviteres det til Teams-møte onsdag 16.
nov. kl. 14.30, samt kl. 20.00 dersom det er behov for kveldsmøte i tillegg.
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