
  Finnmark Friluftsråd   
 

Samarbeid om friluftsliv og folkehelse til beste for alle i Finnmark 

 
Samarbeidsavtale «Læring i friluft - MER og BEDRE utetid» 
 

1. Avtalepartnere 

  Skolens navn: ……………………………………….  og Finnmark Friluftsråd. 

 
Samarbeidet synliggjøres ved at skolen mottar skilt til opphenging på skolen.  

 
2. Formålet med samarbeidet 

• «Læring i friluft» er et lærende nettverk der skoler i Finnmark og Finnmark Friluftsråd 
samarbeider om mer og bedre utetid til beste for elevene og skolens ansatte.  

• Formålet med samarbeidet/nettverket er å legge forholdene til rette for skoler som 
ønsker å arbeide med stedsbasert læring med bruk av læresteder i nærmiljøet. Dette 
i ulike fag, for alle klassetrinn og gjennom hele skoleåret (alle årstider).  

• Gjennom «Læring i friluft» er målet å oppnå:   
- Mer variert undervisning 
- Økt samarbeid 
- Økt engasjement 
- Bedre sosialt miljø og trivsel 
- Fysisk aktivitet og naturopplevelser 
- Virkelighetsnær læring (lærer om virkeligheten i virkeligheten) 
- Økt kunnskap om nærmiljøet 

 
3. Skolens forpliktelser 

- Velge kontaktperson som skolens 

representant i samarbeidet. 

- Bidra med skolens innspill til felles 

arbeidsplan/årshjul for nettverket.  

- Bidra til at nettverkets felles 

arbeidsplan/århjul presenteres og 

drøftes på skolen. Herunder dele 

ut og gjennomgå den felles 

arbeidsbok som er utarbeidet for 

nettverket.             

 
4. Friluftsrådets forpliktelser 

- Prioritere nettverket ved å sette av tilstrekkelig med ressurser til å følge opp i samsvar 

med det arbeidsprogram og årshjul som utarbeides.  

- Søke tilskudd som kommer skolene/nettverket til nytte.  

- Holde jevnlig kontakt med skolene og nettverket. Herunder formidle informasjon via 

telefon, e-post og felles Facebook-gruppe «Læring i friluft – Finnmark».  

 



  Finnmark Friluftsråd   
 

Samarbeid om friluftsliv og folkehelse til beste for alle i Finnmark 

 
 

5. Samarbeidsavtalens varighet 

Skolene deltar i samarbeidet fram til våren  2022. Etter det tas samarbeidet opp til 
evaluering. 

 
6. Underskrift 

 
 
Dato:       Dato:    
 
 
......................................................     Hugo Tingvoll (sign.) 
Skole/rektor      Finnmark Friluftsråd  
 
 

 
 
 

Kontrollspørsmål skolens kontaktperson: 
 
Har skolen fått «Arbeidsbok – Læring i friluft»?      Ja   Nei  
 
Er denne delt ut og gjennomgått i personalet?      Ja  Nei  
 
Har dere fått bokserien «Med naturen som læringsarena»?  Ja  Nei  
  (se side 11 og 14 i arbeidsboka) 

Har dere fått boka «Høsting»?     Ja  Nei 
  (se side 16 i arbeidsboka)  
Har dere fått heftet «Samarbeid i friluft»   Ja  Nei 
  (se side 16 i arbeidsboka) 
Hvordan vil du beskrive deres skole:    Klasseromsskole 
           
        Ildsjelskole 
           
        Ryggradskole 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


