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Teams-møte 1/2022 
 
Dato:  27. januar 2022 
Deltakere: Alta (Aase-Kristin), Berlevåg (Ann-Kristin), Båtsfjord (Ståle), Lebesby (Maria), 

Porsanger (Victor) samt Ane og Hugo fra Friluftsrådet (altså litt for dårlig deltakelse) 
 
1. Felles informasjon 
 

• Besøksrunde Varanger gjennomført i uke 2. Alta i neste uke. Ta kontakt dersom det er 
ønskelig med felles Teams-møter med flere fra kommunen, der årets arbeidsprogram 
gjennomgås. Dette for å oppnå informasjon og forankring hos så mange som mulig.  

• VinterPerle som har første oppstart 1. februar. Viktig at alle sjekker sine turer. Er informasjon 
korrekt, inkludert åpningsdato.  

• Ane orienterte om arbeidet med å skaffe ledere til sommerens friluftsskoler. På plass i noen 
kommuner, men fortsatt er det flere som mangler.  

o Kommuner som ikke har avklart om de dekker avgiften (helt eller delvis) bør finne ut 
av det så snart som mulig.  

o Det legges opp til rekordtidlig påmelding etter hvert som ledere er på plass og 
deltakeravgift avklart.  

o Berlevåg tok opp ønsket om å samarbeide med nabokommuner der det kan være 
vanskelig å klare å få med nok deltakere. Det å treffe deltakere fra andre 
kommuner/skoler kan i seg selv være spennende.  

• Strandrydding. Vi begynner å få inn tilbakemeldinger fra organisasjoner som vil være med og 
bidra i sine kommuner. Bra hvis dere vil være med å spre informasjon om dette i deres 
kommune (på kommunens nettside, Facebook etc.). Målet er kunne honorere hver 
dugnadstime med kr 250,- 

• Skilting av årets turer i Perletur. Det er laget en kartlegging som viser hvilke turer som har 
skilt og hvilke som mangler. Det beste er å få bestilt skilt tidlig i vinter, slik at de kan være klar 
i god tid før sesongstart. Denne uka har vi fått oversikt fra Båtsfjord og Nesseby.  

 
2. Dagens tema: Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom 
 

• Dette var første felles drøfting av et litt komplisert tema, selv om målet egentlig kan være 
ganske klart: Vi ønsker at barn og ungdom (som ønsker det) skal få anledning til å få ta del i 
allsidige friluftslivsaktiviteter på plassen der de bor.  

• Først og fremst tenker vi organiserte tilbud og aktiviteter innen allsidig friluftsliv året rundt.  
• Men også det uorganiserte tilbudet vil være en del av «pakken».  

o Det å få flere barn og ungdom til å bli med på Perletur er et mål. Hvilke «gulrøtter» 
kan vi bruke for å oppnå det? Premier? Insta-konkurranse? Fellsturer? 

o Hugo informerte om samarbeidet om å ta i bruk appen/aktiviteten UsynligO. Den 
fungerer litt som Pokemon Go der det sjekkes inn på «usynlige» turmål fra turens 
start til man er framme. Vi sjekker ut om vi kan ta den i bruk til sesongstart, i så fall 
om det går i hele, eller kun deler av Finnmark. 

o Hva finnes av utstyrssentraler og hvordan gjøre de til et viktig tilbud for barn, 
ungdom og familier? 

o Det er behov for at kommunene gjør en kartlegging av hva som allerede finnes av 
aktiviteter og muligheter. F.eks turlag og andre lag og foreninger.  
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• Vi prøver å få til et møte med ungdomsrådene i løpet av vinteren. Det å få til et samarbeid 

med dem kan være nyttig og spennende.  
• Hvordan oppnå kontakt med interesserte personer som kan tenke seg en funksjon som 

leder/koordinator i sin kommune? Facebook, kommunens nettsider, skjema på friluftsrådets 
nettside.  
 

Møtekalender:  
 
Torsdag 17. februar: Felles + tema «Etablering av Aktiv på dagtid i kommunene» 
Torsdag 3. mars: Felles + tema «Perletur, skilting og merking» 
Torsdag 24. mars: Felles + tema «Friluftsskoler» 
Torsdag 21. april: Felles + tema «Strandrydding» 
 
Alle dager kl. 14:00 
 
 
Hugo Tingvoll 


