
Erfaringssamling 25.10.16

Friluftsskolen
Rammer for friluftsskolen

v Astrid Høj



Lystbetont introduksjon
til friluftsliv

–et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom!



Resultat

Resultater 2015

Antall Friluftsskoler 102

Antall deltakere 2.632

Planer 2016

Antall Friluftsskoler 165?

Antall deltakere 3650?

Antall friluftsskoler

Antall Friluftsskoler 27

Antall deltakere 815



Samarbeidsavtale DNT og FL

Styringsgruppe med

Anne-Mari Planke og Kristin Oftedal, DNT

Astrid Berger Høj og Morten Dåsnes, FL

Ønsker samarbeid med alle som vil arrangere
Friluftsskole innenfor fastlagte rammer



Styringsgruppas oppgaver

Godkjenne Friluftsskoler – bruke logo og
materiell

Ansvarlig for nasjonale retningslinjer

Kvalitetssikre arbeidet med Friluftsskolen

Utarbeide veiledningshefte

Samordne synliggjøring og markedsføring

Innhente statistikk for antall Friluftsskoler og
deltakere



Gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv.

Hovedmålgruppe:

Barni alderen 10 - 13 år.

Mål og målgruppe



Varighet

Ferietid
Primært sommerferie, men kan og være
høstferie og vinterferie

3 – 5 dager

Dagtid – men kan være en
overnatting



Obligatoriske tema

Allemannsrett og ferdselskultur

Kartforståelse

Raste- og leirplass

Tur eller ekspedisjon



Sikkerhet og ansvar
Sikkerhet

Politiattest

Forsikring

Arrangør bør ha ansvars- og ulykkesforsikring
for ledere og instruktører.

Deltakernes ansvar å ha egen forsikring.
Informer om det.



Økonomi

Lav deltakeravgift

Støtte etter standardsatser fra FL/DNT
til medlemsorganisasjoner

Budsjett nødvendig

Lokale tilskuddsmuligheter



Utstyr - utstyrspakke
Utstyrspakke fra Sparebankstiftelsen
-Tilgjengelig for utlån uten Friluftsskolen
-Brukes i Friluftsskolen i minst 5 år
-Gratisplass for deltakere som trenger det

Innhold utstyrspakke
- Telt og lavvo
- Kasse med bålpanne og kokeutstyr
- Øks og sag
- Skjermer, stiftklemmer og kompass
- Førstehjelpsutstyr
- Banner

Annet «engangsutstyr»:
- NaturQuiz
- 50-leken



Utstyr – årlig utstyr

- Pannebånd

- Diplom

- Faktakort allemannsretten

- Svarkort quiz



Mat og overnatting





Valg av område
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