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HVA SIER VEILEDERHEFTET OM OPPLÆRING
I KART I FRILUFTSSKOLEN?

Obligatorisk tema

Kartforståelse

Mål

1.Deltakerne skal kjenne de viktigste karttegnene.

2.Deltakerne skal kunne orientere kartet.

3.Deltakerne skal kunne finne fram ved hjelp av kart
etter veier, stier og ande ledelinjer.

•Forslag til aktiviteter og oppgaver
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HVA KAN NORSK ORIENTERING TILBY ?

Morsomme og enkle o-
aktiviteter

www.aktivitetsbanken.no

Orienteringskart

Bistand lokal klubb

tilrettelegging

O-aktivitet

Materiell

www.idrettsbutikken.no



ORIENTERINGS-KART

• Orienteringsklubbene lager
nærkart som egner seg for
opplæring.

• Oppdaterte kart er viktig ved
opplæring av barn.
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GØY MED «O-LEK»



GØY Å FINNE POSTEN….

• Mange poster

• Enkelt

• Nært



GØY I MYRA….

• Vi lærer om myr: farlig myr, åpen myr, bevokst myr….og
hvilemyr!



SOMMER- O- SKOLE

• En aktivitetsleir på dagtid, 3-5 dager i skolens
sommerferie

• For 10-13 åringer

• Bli kjent med orientering på en morsom måte

• Kombinasjon med andre aktiviteter / friluftsliv

• Nærmiljøet

• Egnet / oppdatert kart

• Gøy, trygghet og mestring

Fellestrekk med friluftsskolen ?

Sommer-o-skole



EKSEMPEL FRA SOMMER-O-SKOLE

Hamar OK

• http://www.hamarok.no/Nytt-ig/Nyhetsarkiv/vellykket-
sommer-o-skole

Harstad O-lag

• http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?
id=9361382

Haugesund IL

• http://haugesundil.no/blog/2016/06/pamelding-sommer-o-
skole-2016/



ORIENTERINGSGLEDE….

Naturglede
• https://www.facebook.com/orienteringsglede/?hc_ref=PA

GES_TIMELINE&fref=nf

«O-lek»
• http://www.youtube.com/watch?v=L_icc0QAMwg



NYTTIGE HENVISNINGER

www.aktivitetsbanken.no ( o-øvelser )

http://nof-orientering.org/ ( nett-kurs, kart og kompass)

www.turorientering.no

www.stolpejakten.no

Utstyr og litteratur: www.idrettsbutikken.no

Aktivitetsutstyr orienteringslek

Spørsmål : Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no



ERFARINGSUTVEKSLING

• På hvilken måte blir opplæringen i kart og kompass
organisert og gjennomført i friluftsskolen?

• Hva vektlegges i opplæringen og tid til rådighet ?

• Hvordan er tilgang på oppdatert og detaljert
orienteringskart ?

• Finnes samarbeid pr i dag med o-klubb?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !



BAKGRUNN SKOLENE

Hva sier læreplanen om opplæring i kart og kompass i
skolen:

• 4. trinn: Elevene skal kunne lage og bruke enkle kart til å
orientere seg i nærområdet

• 7. trinn: Elevene skal kunne orientere seg ved hjelp av
kart i kjent terreng(Merk at «og kompass» er tatt bort)

• 10. trinn: Elevene skal kunne orientere seg med hjelp av
kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre
måter å orientere seg på.
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