Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd

Arbeidsprogram 2021 – Hvordan måle suksess?
•
•

Hvilke suksesskriterier gjelder for våre ulike arbeidsområder?
Hvordan måle at 2021 blir så vellykket som det vi har satt oss som mål?

1. Perletur/Ut i NORD/VinterPerle/JuleSPREK

•
•
•

•

•

Suksess måles først og fremst i oppslutning i antall deltakere og antall gjennomførte turer,
gjerne kommunevis og i forhold til tidligere år.
En god arbeidsfordeling mellom friluftsrådene, kommunene og de frivillige er viktig, der
trivsel med det å jobbe med disse aktivitetene er særdeles viktig for å lykkes.
Jobbing og tilrettelegging på nett nevnes som et viktig område i 2021. Dette med utgangspunkt i fjorårets problemer, som ikke kan fortsette dersom vi skal lykkes med suksess og
trivsel.
Kvalitet skal kjennetegne alle ledd i vårt møte med våre deltakere. Det tenkes da primært på:
- Turene, som skal være flotte og varierte
- God skilting, samt merking av så mange turer som mulig
- Turbeskrivelser med kart, tekst og bilder skrevet for «ukjente og uerfarne»
- Brukervennlige og tiltalende nettsider
- Informasjon og markedsføring (nettsider, sosiale medier, lokalaviser, NRK, brosjyrer ++)
- Videreutvikle påbegynt samarbeid med bedrifter/arbeidsplasser, blant annet via
bedriftsmodul og samarbeidsavtaler
- Premier og gaveartikler
- Arrangement og aktiviteter
- Nytenking for øvrig, blant i arbeidet med å nå nye brukere
Bygge videre på tidligere års erfaringer, for på den måten oppnå at aktivitetene gjennomføres på en godt organisert måte, med fine turer tilpasset årstiden. Rekord både i deltakere
og gjennomførte turer bør være et mål både for VinterPerle og JuleSPREK.

2. Ut og Plukk
•
•

Bærplukking: Aktiv markedsføring slik at flere opplever det attraktivt å dra på bærtur og
registrere aktiviteten.
Strandrydding: Arbeide for å få flere til å ta i bruk Ut og Plukk.
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3. Læring i friluft - Barnehage
•

•
•

God og regelmessig kontakt mellom friluftsrådene og den kontaktperson barnehagene har
utpekt. Dette for eksisterende fire nettverk (Nord-Troms, Alta, Hammerfest og SørVaranger), samt nytt nettverk der barnehager fra øvrige kommuner i Finnmark inviteres med.
Være en samarbeidspartner som bidrar til at barnehagene oppnår MER og BEDRE utetid.
Tenke nytt om på hvilken måte våre administrative kontaktpersoner i kommunene kan være
bindeledd og bidra til at arbeidet fungerer bedre.

•

Innen fokusområdet «Arrangement og aktiviteter»:
1. Sørge for at «Småfota på tur» videreutvikles som en viktig aktivitet der mange
barnehager deltar.
2. Arbeide for at så mange barnehager som mulighet til å bli med i samarbeidet «Utemat på
bål».
3. Følge opp «Månedens aktivitet» og prøve å få enda flere barnehager til å delta.
4. Avklare om «Småfuglene våre» kan bli en nytt felles aktivitet for de barnehager som
ønsker det.

•

Innen fokusområdet «Kurs og kompetanse»:
1. Gjennomføre nettbaserte og fysiske kurs/samlinger i samsvar med årshjul
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•

Innen fokusområdet «Utstyr og anlegg»:
1. Følge opp barnehager som har fått utlevert truger, hodelykter, telt, lavvo, samt avklare
videre behov og muligheter
2. Samarbeide med barnehager om ytterligere behov og muligheter når det gjelder bålhytte
og øvrige anlegg/tilrettelegginger.

4. Læring i friluft - Skole

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

God og regelmessig kontakt mellom friluftsrådene og den kontaktperson skolene har utpekt.
Være en samarbeidspartner som bidrar til at skolene oppnår:
1. Mer og bedre utetid
2. Mer aktiv og målrettet bruk av læresteder i skolens nærmiljø.
Komme i gang med kartlegging av læresteder i samarbeid med de skoler som ønsker det.
Tenke nytt om på hvilken måte våre administrative kontaktpersoner i kommunene kan være
bindeledd og bidra til at arbeidet fungerer bedre.
Sørge for at det eksisterer et arbeidsprogram som er forankret i skolene og som legges til
grunn for arbeidet på skolene, og som drøftes på faste nettbaserte samlinger, samt fysiske
samlinger i Nord-Troms.
Gjennomføre «Full Fræs – friluftskamp for ungdomsskoler». Primært i Nord-Troms, men også
i samarbeid med de ungdomsskoler i Finnmark som ønsker det.
Bidra til at de ungdomsskoler som ønsker å gjennomføre #zhÅÅÅmmer i perioden medio
mai-medio september får anledning til det.
Bidra til at de barneskoler som ønsker å gjennomføre «Lekende Lett» får anledning til det.
Utvikle «Friluftslivets uke» som et tilbud til de skoler som ønsker det.
Gjennomføre kurs og aktivitetsdager i samarbeid med skoler med utgangspunkt i behov og
kapasitet (f.eks. snøforming, skileik, utesvømming, kajakkpadling, skred).
Fortsatt tilby «Førstehjelp i grunnskolen» til de skoler som ønsker det.
Bidra til at skoler i Nord-Troms får dra nytte av friluftsrådets utstyrsbase.
Tilby «Friluftskort – grunnopplæring i friluftsliv» til de ungdomsskoler som ønsker det.
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5. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

•

Følge opp arbeidet med bygging av dagsturhytter i samarbeid med de kommuner det er
inngått samarbeidsavtale er med. Dersom «alt går vår vei» i finansieringen er målet å få på
plass så mange som mulig av disse:
1. Skjervøy
2. Kvænangen
3. Nordreisa
4. Loppa
5. Hammerfest
6. Måsøy
7. Nordkapp
8. Lebesby
9. Gamvik
10. Båtsfjord
11. Vardø
12. Sør-Varanger
13. Karasjok

•

Etablere hengekøyepark i samarbeid med Skjervøy kommune og øvrige kommuner i NordTroms som ønsker det.
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•
•
•
•

Bidra med anleggstilskudd til organisasjoner i Nord-Troms vil bidra med dugnad ved å få på
plass bord, benker, klopplegging, stier, bålplasser etc.
Gjøre ferdig turkart for Alta.
Oppnå salg av markedsføring av turkart for Loppa, Berlevåg/Båtsfjord og Vadsø/Vardø.
Avklare turkart for Nordkinnhalvøya (Gamvik og Lebesby), samt øvrige kommuner i
Finnmark.

Neste:

•

Gjøre ferdig info-tavlene for Kåfjord og Nordreisa, samt sørge for å få disse utplassert samt
de andre for Kvænangen og Skjervøy.
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•
•
•
•

Gjøre ferdig gapahuk i Kvænangsbotn.
Følge opp arbeidet med skilting av turløyper i samarbeid med de kommuner som ønsker det.
Følge opp arbeidet med bygging av sherpatrapp i Hammerfest, Nordreisa og Skjervøy.
Følge opp ferdselstellere (nå utlevert til Alta kommune samt utplassert ved Truisku i
Nordreisa og Elvestien i Birtavarre).

•
•

Følge opp samarbeidet om masterplan for sykling Alta.
Utarbeide forvaltningsplan for de statlige sikrede friluftsområdene Eidevannet (Skjervøy) og
Elvenesparken (Sør-Varanger)
Avklare utnyttelse av innkjøpt flytebrygge (ubenyttet Elvenesparken, Sør-Varanger)
Følge opp henvendelse fra Troms og Finnmark Fylkeskommune om kartlegging/bygging av
baner for frisbee-golf.

•
•

6. Frisk i friluft - Friluftsliv og folkehelse
•
•
•

Følge opp slik at Aktiv på dagtid Skjervøy kan følge opp sitt gode arbeid.
Følge opp også andre kommuner som ønsker å etablere aktiviteter for prioriterte målgrupper, Aktiv på dagtid etc.
Følge opp Friluftsgruppa i Alta og Klart jeg går i Hammerfest. Herunder bidra til at tilbudene
når ut til alle i målgruppen, dvs. personer med psykisk utviklingshemming.
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•
•
•
•

•
•

Bidra til at også andre kommuner kan etablere tilbud til personer med psykisk utviklingshemming.
Det samme gjelder personer med utfordringer innen rus og psykiatri.
Evaluere «Turkompis» i Hammerfest. Avklare om aktiviteten skal videreføres, eller erstattes
med en gruppebasert ordning.
Avklare hvordan friluftsrådet og kommunene kan samarbeide for at flere innen såkalte
prioriterte målgrupper kan oppnå trivsel, mestring, livsglede og god helse gjennom
deltakelse i Perletur.
Avklare om det er mulig å oppnå samarbeid/tiltak i samsvar med reformen «Leve hele livet»,
dvs. friluftsliv, utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser for eldre.
Følge opp igangsatt arbeid i regi av rus- og psykiatritjenesten i Kåfjord kommune og SørVaranger kommune.

7. Friluftskort – Grunnopplæring i friluftsliv
•

•

Finnmark og Nord-Troms: Rekruttere instruktører og gi opplæring til disse slik at tilbudet kan
gjennomføres i så mange kommuner som mulig. Dette kan både være åpne kurs på kveldstid/helg, og i samarbeid med skoler (friluftsliv valgfag) personer med innvandrerbakgrunn
(voksenopplæringens introduksjonsprogram).
Nord-Troms: Gjennomføre tilsvarende med bruk av egne ansatte i tillegg til engasjerte
instruktører.

8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
•
•

•

Se pkt. 7
Følge opp tilskudd fra Sparebanken Nord-Norge til «Sommerfugl i vinterland». Tilskuddet
kan mest sannsynlig også brukes i Finnmark, selv om bevilgningen på kr 150 000 gjelder
primært Nord-Troms.
Gjennomføre sommeraktiviteter i samarbeid med kommuner som ønsker det. Egne
aktiviteter kan gjennomføres selv om mest mulig integrering er målet.

9. På tur med ordføreren og bålsamtaler
•
•

Gjennomføre «På tur med ordføreren» som en lavterskel nærmiljøtur i alle kommuner.
Arbeide for å gjennomføre bålsamtaler i så mange kommuner som mulig.
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10. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom
•
•
•
•

Arbeide for at det gjennomføres friluftsskoler i alle kommuner i sommerferien.
Arbeide for at det også gjennomføres friluftsskoler i noen kommuner i høstferien og
vinterferien.
Få på plass et «korps» med ledere og organisasjoner som gjør det mulig med god gjennomføring i alle kommuner.
Samarbeide med kommunene om rekruttering av ledere/organisasjoner, avklare egnede
baser/arrangementssted og info-tiltak/markedsføring slik at det oppnås tilfredsstillende
deltakerantall.

11. Andre friluftslivsaktiviteter
•
•
•
•
•

Videreføre barne- og familieaktiviteten Lekende Lett og arbeide for enda større deltakelse
enn i 2020. Gjennomføres fra 22. mars til 11. april.
Videreføre ungdomsaktiviteten #zhÅÅÅmmer og ha som mål større deltakelse enn ved
fjorårets oppstart.
Videreføre Aktiv minutt for minutt.
Bidra til gjennomføring av den nasjonale Friluftslivets uke i september.
Teste ut «Vi sykler og går», der målet er minst mulig bruk av bil til hverdagsaktiviteter. Dette i
samarbeid med så mange kommuner som mulig. Aktuelle uker: uke 22 (juni) og uke 36
(september – Friluftslivets uke).
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12. Marin forsøpling og strandrydding
•
•
•
•
•

Målet er strandrydding i samarbeid med de kommuner som ønsker en slik satsing. Dette
forutsetter tilskudd fra Miljødirektoratet.
Følge opp barnehager, skoler og organisasjoner som deltar i ordningen «Min bit av Norge».
Arbeide for at så mange som mulig tar i bruk strandryddings-modulen på «Ut og Plukk.
Arbeide for å oppnå samarbeid med avfallsselskap og bruk av Hold Norge rent sin refusjonsordning. Særlig aktuelt dersom ikke søknaden til Miljødirektoratet fører fram slik vi ønsker.
Følge opp tilskudd fra Mowi til strandrydding i Kvænangen.

13. Prosjekt «Friluftslivets ferdselsårer»
•

•

Følge opp påbegynt arbeid i samarbeid med kommunene i Nord-Troms. Målet er å nærme
seg ferdigstillelse i samsvar med retningslinjer og tilskudd fra Troms og Finnmark
Fylkeskommune og Miljødirektoratet.
Igangsette tilsvarende arbeid i samarbeid med 3-4 kommuner i Finnmark.

14. Andre arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

Gjøre ferdig og utgi Ut i NORD-bok (gjelder Nord-Troms).
Arbeide for at det i flere kommuner etableres forum/arbeidsgrupper der friluftsliv og
folkehelse drøftes (herunder friluftsrådenes arbeidsprogram og årsrapport).
Følge opp nettsider samt de mange sider/grupper på Facebook og Instagram.
Etablere gode rutiner når det gjelder kommunikasjon og samarbeid. Gjelder både internt og i
forhold til styret og medlemskommunene.
Aktiv markedsføring av nettbutikken med oppfølging av solgte produkter.

