
           Finnmark Friluftsråd   
 

Samarbeid om friluftsliv og folkehelse til beste for alle i Finnmark 

 
Samarbeidsavtale «MER og BEDRE utetid» 
 

1. Avtalepartnere 

  Barnehagens navn: ……………………………………….  og Finnmark Friluftsråd. 

 
Samarbeidet synliggjøres ved at barnehagen mottar skilt til opphenging godt synlig for 
ansatte og foreldre/foresatte.  

 
2. Formålet med samarbeidet 

• «MER og BEDRE utetid» er nettverk med fokus på læring og erfaringsutveksling der 
barnehager i Finnmark og Finnmark Friluftsråd samarbeider om mer og bedre utetid 
til beste for barna og barnehagens ansatte.  

• Formålet med samarbeidet er å heve kvaliteten på utetiden ved å fokusere på 
følgende arbeidsområder: 
 

o Fysisk aktivitet og motorisk utvikling i variert terreng 
o Aktiviteter som skaper samhold og fellesskap utendørs 
o Natur-, kultur-, og nærmiljøopplevelser  
o Virkelighets læring - lære om virkeligheten i virkeligheten 
o Stimulere nysgjerrighet og utforskertrang i naturen 
o Innføring og opplevelser i ulike friluftskativiteter  
o Lage og spise sunn mat ute 

 

3. Barnehagens forpliktelser 

o Velge kontaktperson som barnehagens representant i samarbeidet. 

o Sørge for at alle ansatte i egen barnehage vet hva «Mer og bedre utetid er» og få 
til prosesser for å forankre «Mer og bedre utetid» i kollegiet.   

o Bidra med barnehagens innspill til felles arbeidsplan/årshjul for nettverket.  

o Bidra til at nettverkets felles arbeidsplan/århjul presenteres og drøftes i 

barnehagen.  

o Prioritere deltakelse på felles nettverkssamlinger, cirka to i året (september og 

mars/april). 

 
4. Friluftsrådets forpliktelser 

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

samsvar med det arbeidsprogram og årshjul som utarbeides.  

o Arrangere en til to årlige samlinger. 

o Søke tilskudd som kommer barnehagene/nettverket til nytte.  

o Sende ut nyhetsbrev jevnlig, med tilbud om aktivitet, kurs eller utstyr til 

barnehagene.  
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o Holde jevnlig kontakt med barnehagene og nettverket. Herunder formidle 

informasjon via telefon, e-post og Facebook-gruppene. 

 
 

5. Samarbeidsavtalens varighet 

Samarbeidsavtalen varer til den blir oppsagt av en av partene.   
 

6. Underskrift 

 
 
Dato:       Dato:    
 
 
......................................................     Hugo Tingvoll (sign.) 
Barnehage      Finnmark Friluftsråd  
 
 

PS: For å spare arbeid er underskrift med scanning ikke nødvendig  

 
 


