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Forslag til: 
 

Arbeidsprogram Læring i friluft skoleåret 2022/2022 
 
1. Beskrivelse 

• Læring i friluft er et lærende nettverk der skoler i Finnmark deltar.  
• Hver skole velger sin kontaktperson, som følger opp arbeidet sammen med skolens ledelse 

og øvrige personale.  
• Finnmark Friluftsråd koordinerer nettverket.  

 
2. Arbeidsfordeling: 
 
Friluftsrådet inviterer til møter og samlinger, bidrar med informasjon via Facebook etc., følger opp 
prosjekt og aktiviteter, søker tilskudd m.m.  
 
Skolenes kontaktperson sørger for at arbeidsprogrammet gjøres kjent, drøftes og forankres på 
skolen. Husk at som skolens kontaktperson skal du både få med egne elever og stå på for at de andre 
lærerne gjennomfører uteskole/læring i friluft.  

 
Friluftsrådet og skolene har et felles ansvar med å følge opp arbeidsprogrammet, og bidra til at 
Læring i friluft blir så vellykket som det vi ønsker.  
 
Skolene har fått et skilt som dette, som kan henges opp for å synliggjøre samarbeidet og satsingen: 
 

 
 
3. Målsetting – Dette vil vi oppnå: 
 

• Hele skolen må delta i arbeidet med å lykkes med læring i friluft. Med det menes både 
lærere, elever og foreldre/foresatte.  

• Skolene kartlegger og tar i bruk læresteder i skolens nærmiljø (natur, bygninger, bedrifter, 
samferdsel etc.) 

• Læring i friluft skal være enkelt og gjennomførbart, der lærings- og kompetansemål oppnås, 
kanskje raskere og bedre, enn om undervisningen gjennomføres.  

• Det gjennomføres undervisningsopplegg utendørs: 
 

o Til alle årstider 
o I alle fag 
o For alle klassetrinn 
o Der alle lærere bidrar – (fra «ildsjelskole» til «ryggradskole», se vår håndbok) 
o Sørg for å involvere og få med foreldre/foresatte der det er ønskelig 
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4. Hvordan måle oppslutning? 

Det er viktig å vite hvor godt vi lykkes med «Læring i friluft» på skolene, og at skolene i nettverket får 
informasjon om ståa rundt om i Finnmark. Hvordan holde å holde oversikt med registrering og 
statistikk, uten at dette skal være tidkrevende? Dette er viktig fordi mange lærere sier for stor del av 
arbeidstiden går med til skjema og rapportering.  

Vi er på jakt etter en måte å gjennomføre registrering og kartleggingen så enkelt og motiverende 
som mulig. Det må jobbes videre med å finne gode rutiner. 

«Flaskemerket» har så langt ikke vært noen suksess. Har distribusjonen fungert, så skal samtlige 
lærere ha fått merker som vist under. Merker klistres på en (brus)flaske. En stein puttes i flaska hver 
gang læreren gjennomføres læring i friluft/utendørs undervisningsopplegg. Flaskene plasseres på 
personal-/grupperom slik at alle ser hvordan de ligger an i forhold til kollegaene. Det telles opp (og 
trekkes premier) både etter høsthalvåret og vårhalvåret.  

 - Det er bedre med stein i flaska enn stein i skoen. 

 
5. Nettverkssamlinger i løpet av skoleåret 

Pandemien gjorde oss dyktig på elektroniske samlinger og møter. De lange avstandene i Finnmark 
gjør det svært lite sannsynlig at en fysisk samling kan gjennomføres. Kanskje i kombinasjon med at 
«Læring i friluft» ikke prioriteres høyt nok på skolene? 

Det gjennomføres fire samlinger i løpet av skoleåret. Kanskje to samlinger (mandag og torsdag kl. 
14:45-15.30) for at alle skal få anledning til å delta. Tema og innledere avklares. Her er møteplanen: 

• Uke 35 
• Uke 44 
• Uke 2 
• Uke 23 
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6. Friluftskampen «Full Fræs» 

Skoler (mellomtrinnet/ungdomstrinnet) som vil være og gjennomføre «Full Fræs» gjør dette enten i 
høsthalvåret innen 30. september eller i vårhalvåret innen 15. juni. Noen vil kanskje gjennomføre 
både og? Påmelding gjøres til friluftsrådet innen 1. september og 1. mai.  

Friluftsrådet bidrar med tilskudd til utemat på bål, ordner med premier og lager rammeprogram i 
samarbeid med skolene. Dette med utgangspunkt i: 

https://friluft.salten.no/fullfras 

7. Sammen redder vi liv – Førstehjelp i skolen 

Satsingen videreføres. Samtlige lærere må få anledning til delta på digital opplæring samt være med 
på «oppfrisking». Friluftsrådet blir med på noen skoler som ønsker det, men det er ikke kapasitet til å 
følge opp med fysisk deltakelse på samtlige skoler, slik det var i starten av prosjektet da det var 
tilskudd til dette. I arbeidet med å gjøre elevene til gode livreddere, er det denne nettside/undervis-
ningsopplegg skolene lærer seg til å benytte.  

https://www.elevkanalen.no/førstehjelp 

8. Skolekart 

I samarbeid med Norges Orienteringsforbund ble det 14. juni 2022 gjennomført kurs for skoler i Alta. 
I forlengelse av kursdagen vil det bli utarbeidet skolekart i samarbeid med interesserte skoler. Kan 
være aktuelt å gjøre sammen også med andre skoler enn kun fra Alta.  

Vi bruker denne nettsiden som ressursbank: 

https://skoleorientering.no 

 

Hugo Tingvoll 

Daglig leder, juni 2022 
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Info-kortet som deles ut til samtlige lærere oppsummerer Læring i friluft slik: 
 

    
 
 
Skolekart 
14. juni ble det gjennomført kurs i Alta med tema kart og orientering i skolen. I forlengelsen av kurset 
tilbyr vi interesserte skoler å utarbeide sine egne skolekart. Først som et prosjekt i Alta. Deretter i 
samarbeid med andre skoler dersom det er aktuelt 

HVOR skal 
undervisningen
 være? 

Inne eller 

UTE?

Finnmark Frilu!sråd
Finnmárkku Olgostallanrá""i


