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Friluftsrådets samarbeid med skolene
Skolene bør være en viktig samarbeidspartner for skolene. Hensikten med dette notatet er å gi en
kort presentasjon av hvordan samarbeidet kan fungere. Veldig bra dersom skolene kan ta seg tid til å
gi sin tilbakemelding på dette.
•

Friluftsrådet skal oppnå resultater til beste for medlemskommunene. Skolene er kanskje det
viktigste kommunen styrer med. Derfor er det naturlig at friluftsrådet prioriterer samarbeid
med skolene.

•

Læring i friluft er navnet på friluftsrådets arbeid i forhold til skoler og barnehager. Målet er å
oppnå MER og BEDRE utetid i skoler, barnehager og SFO.

•

Kanskje vi kan driste oss til å plassere skolene i følgende tre grupper:
1. Klasseroms-skolene. Skoler som gjennomfører det aller meste av sin undervisning
innendørs.
2. Ildsjel-skolene. Skoler med engasjerte lærere som er flinke til å ta med elevene ut, men
som sliter med å få med resten av kollegaene.
3. Ryggrad-skolene. Skoler med en klar filosofi om bruk av læresteder i nærmiljøet i tillegg
til bare skolebygget, der læring i friluft er en del av skolens filosofi og måte å arbeide på.
Hvilken skole er dere? Er det et mål å havne mest mulig i gruppe 3?

•

Skoler som jobber med læring i friluft stiller seg ofte spørsmålet HVOR undervisningen bør
gjennomføres for at elevene skal tilegne seg læringsmålene best. Friluftsrådet har som mål å
stimulere skoler til mer stedsbasert læring, dvs. med kartlegging og bruk av læresteder i
skolens nærmiljø.

•

Hvorfor læring i friluft? Her er noen sentrale argumenter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gir mer fysisk aktivitet.
Bidrar til mer variasjon i undervisningen.
Fører til mer samarbeid.
Fører til økt engasjement.
Uteskole er sosialt og inkluderende.
Virkelighetsnær undervisning. Lærer om virkeligheten i virkeligheten.

Har dere flere argumenter som passer med deres erfaringer?
•

Alle skoler utpeker sin kontaktperson. Skoler som ønsker å inngå i friluftsrådets nettverk og
samarbeid anmodes om å snarest utpeke sin kontaktperson. I fellesskap vil vi utarbeide mål,
tiltak og finne ut hvordan det skal samarbeides om læring i friluft i Finnmark.

Finnmark Friluftsråd
•

Prosjektmidler som skolene kan dra nytte av. Friluftsrådet arbeider for å skaffe midler som
skolene kan bruke for å forbedre sitt arbeid med læring i friluft. Så langt har Friluftsrådet
disse midlene til disposisjon:
1. ”Mer plast enn fisk i havet” – Tilskudd til skoler som vil gjennomføre undervisningsopplegg
med marin forsøpling som tema.
2. ”Full fræs” – Friluftskamp mellom ungdomsskoler i Finnmark.
3. ”Utemat på bål” – Tilskudd til skoler som vil jobbe med dette som tema.
4. ”Opptur” – Fjelltur for 8. klassetrinn i samarbeid med turlag i fylket.
5. ”Snøforming” – Tilskudd til skoler som ønsker snøformsett og som vil arbeide med
snøforming (søk snøforming på nett dersom temaet er ukjent – Se spesielt heftet La det snø).
Det vil bli søkt om ytterligere tilskudd for 2017. Skolene kan også fremme forslag til hva man
ønsker at friluftsrådet skal prioritere og skaffe prosjektmidler til.

Med ønske om et nyttig samarbeid til beste for alle skolene, medlemskommunene og Friluftsrådet.
Ber om tilbakemelding fra skolene innen 1. februar.
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