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Dette er «Småfota på tur» 
«Småfota på tur» er et konsept utviklet for å skape enda mer turglede og aktivitet i 
barnehager i Finnmark og Nord- Troms. For de barnehager som blir med på «Småfota på 
tur» inngår dette: 
 

1. Klippekort med halsbånd 
 

 
 
Alle barna som er med, får hvert sitt klippekort for registrering av turer. Båndet har 
utløsermekanisme. Kortene kan klippes når dere er fremme ved turmålet med klippetangen 
dere har med. Friluftsrådet deler ut 1-2 klippetenger per barnehage.  
Barnehagene bestemmer selv hvilke aldersgruppe som skal være med på Småfota, hvilke 
turmål de går til og om det skal være premiering eller feiring når alle har gått et visst antall 
turer. 
 

2. Kart over turmålene 
Når vi får link av dere med oversikt over turmålene deres lager vi kart med alle turene som 
deles ut til barna. Det er flyfoto på ene siden og kart på andre siden av arket, som kommer i 
slitesterkt papir. Tanken er at barna skal kunne bruke Småfota-kartet både i barnehagen og 
på fritiden sammen med foreldre og foresatte.  
 
For å lag en oversikt til oss bruker dere finn.no. Velg FINN kart til høyre for søkerbaren.  
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Zoom inn på kartet det området hvor deres barnehage ligger. Trykk på markøren nede til 
venstre. Klikk i kartet for å plassere markører. 
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Når dere er ferdig klikker dere på «Link» oppe til høyre. Den linken som kommer opp 
kopieres og sendes til oss. 
 

 
 
 
 

3. Småfota-skilt 
Vi tilbyr dere stolpeskilt som kan henges opp ved start, underveis og ved turmålet for å gjøre 
det lettere og finne frem, samt at det kommer tydelig fram at dette er et Småfota-turmål. 
Det er også refleks i skiltene så de vil være synlig i mørket. Dette gir muligheter for å lage en 
refleksløype til turmålet.  
 

 
 

4. Småfota-lue 
Som premieartikkel til dem som deltar på «Småfota på tur» deler vi ut en flott lue. 
Barnehagen bestemmer selv om barna får lua med en gang, eller om den brukes som premie 
når alle har gått et visst antall turer. Lua har fleecefôr inni. 
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Bestilling 
Ønsker din barnehage å bestille hele eller deler av Småfota-pakken? Send e-post med hva 
dere vil bestille og antall til Karina@perletur.no.  


