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Forord

Antall friluftsskoler

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10 – 13 åringer. Målet
med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. Friluftsskolen skal
inneholde følgende obligatoriske tema: allemannsretten, kartforståelse, raste- og leirplass og tur/ekspedisjon.
Arrangørene står fritt til å velge øvrige aktiviteter, men disse skal være friluftslivsrelaterte. Friluftsskolen
arrangeres på dagtid over 3 – 5 dager. Det kan være èn overnatting, men skal ikke være et sammenhengende
leirtilbud. Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle, ha lav deltakeravgift og det bør tilbys gratisplasser.
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Dette heftet er et veiledningshefte for alle som skal arrangere og være ledere på Friluftsskolen. I dette heftet
gjengis og omtales rammene for Friluftsskolen, og det gis praktiske råd om gjennomføring av Friluftsskolen.
Alle arrangører og ledere på Friluftsskolen bør kjenne innholdet i heftet.

Antall deltakere
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Miljødirektoratet ga tilskudd til utvikling av Friluftsskolen og har fulgt opp med støtte til DNTs og
FLs arbeid med å utvikle og utbre Friluftsskolen. Gjennom spillemidler bidrar Kulturdepartementet
til lokale Friluftsskoler i regi av FL og Miljødirektoratet bidrar til lokale Friluftsskoler i regi av
DNT. Sparebankstiftelsen gir støtte til utstyrspakker til Friluftsskolene, og stimulerer utbredelse med
oppstartstøtte. De enkelte Friluftsskolene gjennomføres med mye dugnadsarbeid og støtte fra en rekke
regionale og lokale bidragsytere. Takk til alle!
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Friluftsskolen blei prøvd ut gjennom pilotforsøk i regi av 6 interkommunale friluftsråd i 2014. Erfaringene
var svært positive. Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) inngikk
en samarbeidsavtale og lanserte Friluftsskolen som et hovedtiltak i Friluftslivets År 2015. Deretter er
Friluftsskolen videreført som et permanent tiltak i regi av DNT og FL. Andre organisasjoner er også
velkomne til å arrangere Friluftsskoler innenfor de fastsatte rammene, og Speiderforbundet er nå en viktig
arrangører.

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
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*Tallene for 2021 er planlagte friluftsskoler og deltakere
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Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for
barn og ungdom, med hovedfokus på 10-13
åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne
lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen
skal inneholde noen obligatoriske tema, mens
arrangøren for øvrig står fritt til å velge aktiviteter.
Aktivitetene skal i all hovedsak være friluftsrelaterte.
Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 - 5 dager.
Det kan være én overnatting, men skal ikke være
et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen skal
normalt være åpne for alle, ha lav deltakeravgift og
det bør tilbys gratisplasser.

Vi ønsker også at deltakerne etter gjennomført
Friluftsskolen sitter igjen med basiskompetanse
og ferdigheter i friluftsliv. Det er viktig som
”kvalitetsstempel” på innholdet i Friluftsskolen,
det kvalifiserer for deltakerbevis/diplom og legger
grunnlag for videre friluftsliv gjennom hele livet.

Utdyping og kommentarer
DNT og FL ønsker å bygge opp Friluftsskolen som
en merkevare. Friluftsskolen må derfor ha noen
faste rammer som gjør at den skiller seg fra andre
aktiviteter og tilbud. Samtidig ønsker vi fleksibilitet
slik at Friluftsskolen kan arrangeres over hele landet,
til alle årstider og ut fra gitte rammer i natur og
lokalmiljøet. Definisjonen er utarbeida ut fra disse to
hovedhensynene.

I tillegg er det mulig for arrangørene å bruke
informasjons- og aktivitetsmateriell knyttet til Årets
tema. Årets tema er ment som et supplement til de
obligatoriske temaene og til de aktivitetene som hver
enkelt arrangør har ansvaret for.
Organisasjonene har bøker med tips om aktiviteter
som «Lek og lær», DNT, «Plukk, studer, spis Turmat med Turbo», DNT, Høstingsheftet, FL, og
det er forslag på www.friluftsskole.no.
Det er samtidig viktig at ikke all tid er fylt med
organisert og tilrettelagt aktivitet. La det være rom
for frileik, for å sitte ned og prate sammen eller rett
og slett slappe av litt.
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De obligatoriske temaene er:
1. Allemannsrett og ferdselskultur
2. Kartforståelse
3. Raste- og leirplass
4. Tur eller ekspedisjon

Friluftsskolen skiller seg fra leirer og base-camps
ved at det i hovedsak er et dagtilbud. Siden
overnatting ute står så sentralt i friluftskulturen, er
det lagt opp til ei overnatting.
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1.2. Mål

Enkelte barn har av ulike årsaker ikke ferietilbud
i regi av egen familie, og har et særlig behov for å
kunne være med på ferieskoler. Kommunene har
som regel oversikt over barn som dette gjelder, og
vil også ofte kunne bidra økonomisk til å dekke
deltakeravgift. For å motta utstyrspakken fra
Sparebankstiftelsen er et en forutsetning at det
tilbys gratisplasser for barn med behov for det. Vi
anbefaler kontakt og samarbeid med kommunene
for å fange opp nettopp disse barna, og understreker
at deltaking på slike særskilte vilkår bør foregå uten
stigmatisering og uten at andre er kjent med det.

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont
ferietilbud i nærmiljøet for mange barn og skal legge
grunnlag for varige friluftsvaner.
Utdyping og kommentarer
Det er helt overordna at Friluftsskolen oppleves
som positiv og morsom av deltakerne. De skal få
en lystbetont introduksjon til friluftsliv. Dernest er
det viktig at de tilegner seg noen grunnleggende
ferdigheter og holdninger. Målet er at dette til
sammen gir lyst og grunnlag for å fortsette med
friluftsliv gjennom hele livet.

1.5. Årshjul og rutiner
Følgende årshjul er fastsatt, med de viktigste frister og milepæler for Friluftsskolen. For arrangører
av Friluftsskolen er det viktig å merke seg frister for søknad og rapporter. Det er felles lansering av
Friluftsskolene på nettsida for Friluftsskolen i april og det er viktig at Friluftsskolene da har klar sin
informasjon på egen nettside.

Det er særlig verdifullt om barn med særskilte
behov kan delta på Friluftsskolen. I samråd med
foresatte og eventuelt andre som til vanlig følger
opp disse, bør en vurdere om det er behov for ekstra
lederressurser for å legge til rette for disse.

Det er et mål for Friluftsskolen at den så langt det er
praktisk mulig, skal gjøre deltakerne kjent med sitt
eget nærområde. Gjennom å bli kjent med tur- og
friluftsmulighetene i eget nærområde, vil deltakerne
i større grad kunne benytte områdene på egen fritid
seinere.

1.4. Arrangører

1.3. Målgruppe

Det er Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes
Landsforbund som står ansvarlig for Friluftsskolen,
og har inngått en samarbeidsavtale om dette. Vi vil
oppfordre og stimulere våre medlemsforeninger og
-friluftsråd til å arrangere Friluftsskolen. I tillegg
er det fritt for andre organisasjoner å arrangere
Friluftsskolen, og Norges Speiderforbund er aktiv
arrangør. Det er også gode erfaringer fra samarbeid
mellom flere organisasjoner om Friluftsskolen, men
det er da viktig å være tydelig på avklaring av ansvar
og arbeidsdeling. En del kommuner har allerede
sommerskoler eller andre fritidstilbud i feriene. Vi
ser positivt på at en får til samarbeid og i fellesskap
utvikler dette til Friluftsskoler med de obligatoriske
temaene. I den grad det skulle oppstå konkurrerende
Friluftsskoler i samme lokalmiljø, oppfordrer vi til
samarbeid. Vi henstiller til at begrepet Friluftsskolen
bare brukes om friluftstilbud i samsvar med
definisjonen i 1.1.

Målgruppe er alle barn og ungdom i alderen 10 - 13
år.
Utdyping og kommentarer
Aldersgruppa 10 - 13 år er valgt fordi det er en alder
hvor barna er modne for de aktuelle aktivitetene,
og er positive til nye aktiviteter og utfordringer.
Samtidig er det ei aldersgruppe som ikke lenger har
SFO-tilbud, og som ofte har behov for organisert
fritidsaktivitet i ferier hvor foresatte er på arbeid.
Vi anbefaler at Friluftsskolen arrangeres for
blanda aldersklasser - altså ikke ulike Friluftskoler
for hvert alderstrinn. Arrangørene kan forskyve
aldersgrensene et par år i begge retninger, men vi vil
generelt advare mot trenden der flere og flere tilbud
tilbys yngre og yngre deltakere.
I utgangspunktet skal Friluftsskolene være åpne
for alle. Det forhindrer ikke at en i enkelte tilfeller
arrangerer Friluftsskole for spesielle målgrupper.
En av pilot-friluftsskolene var f.eks. for barn med
flerkulturell bakgrunn. De obligatoriske temaene
i Friluftsskolen er grunnleggende for utøving av
alminnelig norsk friluftsliv. Friluftsskolen er dermed
særdeles velegna for å introdusere fremmedkulturelle
barn til friluftsliv.
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2. Obligatoriske tema
1.6. Informasjon og markedsføring 1.7. Diplom
Nasjonal styringsgruppe har ansvar for felles
markedsføring av Friluftsskolen. Det skjer gjennom
nettsida (www.friluftsskole.no), facebookside,
deling av friluftsskolefilemen og pressemeldinger.
Hver arrangør har ansvar for informasjon om og
markedsføring av sin lokale Friluftsskole.
Ungfritid.no er en digital plattform som kan være
relevant å markedsføre friluftsskolene på.
På nasjonal nettside blir alle innmeldte Friluftsskoler
inneværende år lansert i april. Her vil det bare
framgå hovedinformasjon om sted og arrangør,
og en link videre til hver enkelt arrangør. Det er
viktig at alle arrangører har mest mulig informasjon
om sin Friluftsskole klar til det tidspunktet.
Informasjonen kan så suppleres og oppdateres
fram til Friluftsskolen arrangeres. Vi understreker
at vi nasjonalt ikke vil ha kapasitet til å legge ut
og oppdatere detaljinformasjon fra den enkelte
Friluftsskole.
Mange steder er Friluftsskolen allerede så godt kjent
og har så stor påmelding at det ikke er behov for
særlig markedsføring. Andre steder er det behov
for aktiv markedsføring. Det mest effektive er nok
informasjonsbrev som deles ut til alle elever på
skolene i det aktuelle området for Friluftsskolen,
men kommuner og skoler har ulike regler for om de
påtar seg slik utdeling. Mange har god erfaring med
bruk av sosiale medier. Et facebookoppslag i regi av
arrangøren, som en så avtaler at deles av flere, vil
nå mange. Annonsering i lokalavis når også mange,
men koster noe.

Etter gjennomført Friluftsskole mottar deltakerne et
diplom som synlig tegn på at de har fullført.

2.1. Allemannsrett og ferdselskultur
Mål

allemannsretten gir, er det å informere om grensene
for allemannsretten. Ferdsel, opphold og høsting
må skje slik at det ikke skader naturen, ødelegger
for næringsutøvelse eller er til uakseptabel sjenanse
eller forstyrrelser for andre friluftsutøvere. Viktig
å formidle det som er relevant om næringsbruk av
området; skogsdrift, beite, setring, fiske, reindrift
ect. Kan være aktuelt å invitere næringsutøver til å
fortelle om sin bruk (men må sjekke på forhånd at
det er en som er egna til å snakke til barn) f.eks. siste
kvelden hvis en skal overnatte.

1. Deltakerne skal vite at vi har en allemannsrett
som bl.a. gir rett til å gå i naturen og plukke bær,
sopp og blomster.
2. Deltakerne skal kjenne til begrepene innmark og
utmark. De skal vite at innmark bl.a. er dyrka
mark og hager hvor vi ikke kan gå, og at utmark
er skog, fjell og udyrka natur der vi kan gå.
3. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende
respekt for naturen, for den næringsutøvelsen
som drives der og for at egen bruk ikke skal være
skadelig for naturen, næring eller andre brukere.

Informasjon om naturen i området bør også flettes
inn. Lære navn på de vanligste trær og planter, noen
fugler og hvilke dyr som fins i området. Dette kan
bl.a. inngå under tema høsting og på turer.

Forslag til aktiviteter og oppgaver

Følgende materiell om allemannsretten, kan bestilles
fra FL:

Begrepene allemannsrett, innmark og utmark må
innarbeides gjennom gjentatt bruk når en har korte
introduksjoner til ulike tema og oppgaver gjennom
hele uka med Friluftsskole. Normalt vil det ikke
være egna med noe lengre teoretisk ”foredrag” under
Friluftsskolen.

1.8. Styringsgruppe
DNT og FL har oppretta ei styringsgruppe for
Friluftsskolen med to representanter fra hver av
organisasjonene; Kristin Oftedal og Anne-Mari
Planke fra DNT og Lisa-Sophie Lundh og Morten
Dåsnes fra FL. Styringsgruppas oppgaver er:

Vi oppfordrer arrangørene til å invitere lokalavis
til Friluftsskolen, og til å legge ut bilder og korte
rapporter mens Friluftsskolen arrangeres. Samtidig
er det viktig å spørre deltagerne om det er greit at det
tas bilder og ved deling av bilder bør det foreligge
godkjenning fra barnet og foresatte. Sentralt skal vi
følge opp med å dele på den nasjonale facebook sida
for Friluftsskolen.

•
•
•

Se www.friluftsskole.no
for flere tips til
forberedelsesarbeid
og planlegging samt
aktivitetsforslag

•
•
•
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Godkjenne de arrangørene av Friluftsskolen som
kan benytte Friluftsskolens logo og materiell.
Ansvarlig for de nasjonale retningslinjene for
Friluftsskolen.
Samordne synliggjøring/markedsføring av
Friluftskolen.
Være felles avsender av veiledningshefte for
arrangører og ledere.
Kvalitetssikre arbeidet med Friluftsskolen.
Innhente felles statistikk på gjennomførte
Friluftsskoler og antall deltakere.

•
•

Natursti - med spørsmål knytta til
allemannsretten.
Informasjonskort om hovedpunkter i
allemannsretten til deltakerne

I regi av Friluftslivets år har Gyldendal/Salaby
utarbeida et elektronisk opplæringsopplegg om
allemannsretten, som det kan hentes ideer fra og som
kan anbefales for deltakerne.

Noen eksempler:
• Velkomst til Friluftsskolen. Litt om hvor vi
kan gå - og om det er hager eller dyrka mark i
nærheten hvor vi ikke kan gå.
• Kartforståelse: Forklare hvilke karttegn som
omfatter innmark (hager og dyrka mark) hvor vi
ikke kan gå/løpe, og at alt annet er utmark hvor
vi kan gå/løpe.
• Høsting og fiske. Forklare at allemannsretten gir
rett til å plukke bær, sopp og blomster. Men ikke
fiske - forklare om fiskekort (som er gratis for
alle under 16 år).
• Under turen/ekspedisjonen - repetere innmark
og utmark og bruke begrepene aktivt når vi
planlegger turen.
• Raste- og leirplass. Hva har vi lov og ikke
lov til? Særlig ta opp regler om bålbrenning generelt bålforbud i og nær skogsmark.

Hvis en har et avsluttende oppdrag eller
konkurranse siste dagen, bør spørsmål/oppgave om
allemannsretten inngå.

Like viktig som å informere om de rettigheter som
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2.2. Kartforståelse

Gult - huskeregel: Gult er kult.
Alle åpne områder. Gult med svarte prikker på o-kart
er dyrka mark - dvs innmark hvor en ikke har lov til
å gå/løpe.

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.

Grønt - mest aktuelt om en bruker orienteringskart.
Tett skog (nedsatt løpbarhet) – jo kraftigere grønt jo
tettere

Forslag til aktiviteter og oppgaver

Merk: egen grønnfarge på o-kart markerer hager,
som er innmark og hvor en ikke har lov til å gå/løpe.

Karttegn
Her trengs det nok ei lita teori-økt med
gjennomgang. Velg ut de karttegnene som er
relevante i det området som dere bruker:
Blått - huskeregel: Blått er vått.
Aktuelle karttegn: vann, bekk/grøft, myr, pytt
Svart - huskeregel: Svart er hardt.
Aktuelle karttegn: hus/byginger, stier, stein, stup,
gjerde, steingjerde, kraftlinje
Brunt.
Aktuelle karttegn: Hovedveier. Høydekurver
(forklares ikke nærmere), grop, liten kolle

”opp” på kartet er nord.
Kan innøves ved bruk av kompass: Kompassnåla
peker alltid mot nord (magnetisk nordpol).
Alternativt innøves ved at en holder kartet orientert i
forhold markert detalj som boligfelt, vann, fjelltopp
e.l.
En fin oppgave er å gå en runde (gjerne rundt vann,
rundtur på sti e.l.) og øve på å snu kartet slik at det
hele tida er orientert riktig.

orienteringsklubber, tips til nybegynneropplæring og
nettbutikk for kjøp av utstyr.
Dette temaet bør kobles til temaet allemannsrett og
ferdselskultur. Repeter informasjon og still spørsmål
(må vi spørre skogeier før vi går ut i skogen med
kart? - svaret er nei), presiser forskjellen på innmark
og utmark, og understrek hvor det ikke er lov å gå
hvis det er innmark eller bolighager i nærheten.

Aktiviteter
Karttegnstafett.
Kan kjøpes fra www,idrettsbutikken.no.

Finne fram etter ledelinjer
Ledelinjer er veier, stier, gjerder, bekk, vannkant o.l.
tydelige detaljer som deltakerne kan følge. Hvis det
ikke er mulig å følge tydelige ledelinjer hele veien,
bør disse strekningene merkes med merkeband.

Karttegnstur; Gå gruppevis tur i terreng innom flest
mulig aktuelle detaljer og forklar (og vis) hvordan
de tegnes på kartet. Kan også være ei merka løype
som kommer innom aktuelle detaljer - post med
forklaring på hvordan detaljen tegnes på kartet.
Kan være sjølinstruerende slik at deltakerne går på
egenhand eller 2-3 sammen.

O-løype
Legg ei o-løype der alle postene kan finnes ved å
følge ledelinjer - helst slik at en må følge flere typer
ledelinjer. Husk at for helt ferske, kan en nesten
ikke legge løypa lett nok. Noen kan være utrygge
(”skauredde”) så la alle som vil, gå to eller tre
sammen.

Orientere kartet
Å orientere kartet vil si å holde kartet slik at nord
på kartet peker mot nord, jf nordlinjer på kartet og

Stjerneorientering
Deltakerne skal da finne en post ved å følge
ledelinje, og så kommer de tilbake til start og får ny
post som de skal finne. Gir god mulighet til å følge
opp deltakerne når de er innom startstedet for ny
post (løype). En variant av stjerne-orientering, er at
det legges opp flere små sløyfer med 2-3 poster.

Forslag til aktiviteter og oppgaver

For oppøving av kartforståelse, er det best om
en bruker orienteringskart i stor målestokk
(1:3.000 - 1:7.500 er normalt velegna). Kontakt
nærmeste orienteringsklubb for å høre om det er
orienteringskart i det området dere har friluftsskolen.

Hvis det er ferskvann på rasteplassen, bør leder gjøre
en vurdering av om vannet kan drikkes og dele sine
vurderinger med deltakerne.

2.3. Raste- og leirplass
Mål

1. Deltakerne skal kunne etablere en raste- eller
leirplass, og herunder gjøre vurderinger av egna
sittemuligheter for alle deltakere, ly for vind og
andre relevante forhold.
2. Deltakerne skal kjenne til allemannsrettens regler
om rasting og telting, regler for bålbrenning og
kunne gjøre vurderinger av om vann på stedet
kan drikkes.

Faktainformasjon og bakgrunn for vurderinger
Allemannsretten gir rett til rasting i utmark. I forhold
til bebodd hus eller hytte, bør avstanden være noe
større for rasting enn for ferdsel - vurdere når en er
til sjenanse.

I utmark er det lov å sette opp telt e.l. i en avstand
på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte og
overnatte i to døgn. Overnatting ute er en så sentral
del av friluftskompetanse at deltakerne bør få
opplæring i og øve seg på å sette opp telt eller lavvu.
Det gjelder enten de skal overnatte eller ikke.

Som en del av Norges Orienteringsforbund sitt
prosjekt «Orientering- Kart og skole i fritid»
samarbeider vi om orientering på friluftskolene ved
at de tilbyr instruktører til de friluftsskolene som
ønsker det.
Orienteringsklubber kan også være samarbeidsparter
i forhold til lån av ustyr og ha medlemmer som er
aktuelle som instruktører.
Alternativt kan kommunens kart eller ortofoto
brukes.

Bålbrenning/kokeapparater
I forskrift om brannforebygging heter det:
” Det er i tidsrommet 15. april til 15. september
forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige
gjenstander i eller i nærheten av skog og annen
utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når
a) kommunen har gitt tillatelse eller

På Norges orienteringsforbunds nettside: www.
orientering.no finner dere adresseliste til
10
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b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har
tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå”

Huskeregler for bruk av kokeapparat:
1. Brenner/kjøkken skal stå på stødig og
brannhemmende underlag.
2. Brenner/kjøkken skal stå i tilknytting til fysiske
hindringer, slik at det ikke er naturlig å springe
uforberedt inn i det.
3. Fylling av brennbar veske skal skje på et annet
sted enn der man benytter kjøkkenet. Fyllingen
bør utføres av, eller med tett oppfølging av en
kompetent voksen.

Bruk av ild/varme er en sterk tradisjon i friluftslivet,
og trygg bålbrenning er en del av grunnleggende
friluftsferdigheter.Bål er også viktig for matlaging
og varme når en raster. Det er imidlertid viktig
å informere om reglene og de vurderinger som
alltid må ligge til grunn for bruk av bål (og andre
varmekilder). I praksis må sted for bruk av bål og
bålpanne klareres med brannvesenet av arrangøren
av Friluftsskolen når den arrangeres i tidsrommet
med bålforbud. Under aktivitet der barn er involvert,
skal det alltid være en kompetent voksen til stede
ved bruk av bål og andre varmekilder.

Man skal ALLTID ta brenneren i hånda før fylling
(som er en naturlig del for å oppfylle punktet over).
Oppgave
Etablering av raste- eller leirplass bør gjøres som
en del av ordinære tur(er) i løpet av Friluftsskolen.
Informasjon kan gis i forkant, men kanskje vel så
lærerikt å drøfte i etterkant hva som fungerte godt og
dårlig.

Huskeregler for bålbrenning:
1. Er det lov å tenne opp bål her og nå? Generelt
forbud mot bålbrenning 15.4. – 15.9. i utmark.
Kan være unntak for tilrettelagte bålplasser og
bruk av grill eller bålpanne. Hvis ikke, må en
innhente tillatelse.

Dersom Friluftsskolen arrangeres i høstferien - og
særlig om den arrangeres i vinterferien - er det ekstra
viktig å finne lun rasteplass. Da er det også viktig at
en har sitteunderlag og tilrettelegger rasteplassen slik
at en ikke blir våt.

2. Er det tilrådelig å tenne opp bål her og nå? Sjøl
om det er tillatt å tenne bål, må en alltid vurdere
konkret om det er tilrådelig å tenne bål – hvor
tørt er det, hvordan er vindstyrke og –retning?

Bålplass; steinring. Ikke tenne opp på bart
fjell; det sprekker opp og gir stygge sår

•

Finne ved, never og tørre fliser eller tynne,
tørre kvister fra gran til opptenning

Tur i grupper
Deltakerne kan deles i grupper på 3- 8 som får
utdelt kart med turmål, og i oppgave å pakke sekk
og planlegge turen med rast underveis. Turen kan
også stykkes opp i etapper hvor deltakerne etter hver
etappe får nytt kart eller turbeskrivelse som viser
neste delmål.

Mål

Deltakerne skal i løpet av Friluftsskolen
gjennomføre en lengre tur - kall det gjerne
ekspedisjon.
I utgangspunktet bør denne turen vare minst tre
timer, inklusiv rast underveis, men lengden må
tilpasses deltakerne. Det er overordna at turen/
ekspedisjonen oppleves som artig og positiv (- men
ingen har vondt av å bli litt slitne.)

Mat ute
1. Deltakerne skal lære grunnleggende regler, med
vekt på sikkerhet, i forbindelse med å lage mat på
bål/kokeapparat. Se mer utfyllende informasjon
under kap 2.3 Raste/leirplass
2. Deltakerne skal oppleve gleden ved å forberede og
tilberede mat på bål, og gleden ved å spise egenlagd
mat ute.

Forslag til aktiviteter og oppgaver
Fellestur
Turen eller ekspedisjonen kan gjennomføres som en
fellestur med turleder. Deltakerne bør i størst mulig
grad involveres i planlegging, pakke egen sekk,
fordele eventuelt fellesutstyr - og kanskje få hver
sine oppgaver (kartsjef, førstehjelpssjef, baktropp,
pausesjef, myggspraysjef…)

Bål eller grill gir uendelige muligheter for å lage
mat ute. Her kan mat grilles, vann kan kokes til te
og annen varm drikke, suppe kokes, lapper steikes
– og popkorn poppes. Prøv også å finne noe mat
ute i naturen. Bruk gjerne hørstingsheftet eller boka
«Plukk, studer, spis - Turmat med Turbo» som
inspirasjon.
Se også ”Barn i friluft” og ”lek og lær” for flere tips
og oppskrifter.

Dersom det legges opp til overnatting under
Friluftskolen, vil planlegging og tilrettelegging for
overnatting være en viktig del av temaet raste- og
leirplass. Overnatting bør skje i telt, gapahuk eller
med annen form for beskyttende tak (presenning
e.l.) Dette må planlegges og utstyr skaffes i forkant.
Dersom en skal overnatte i telt eller lavvo, bør
deltakerne involveres i valg av plass og få øve seg i
oppsetting.

3. Hvis det både er tillatt og tilrådelig å tenne bål,
kan en gå i gang med lage bål.
•

2.4. Tur eller ekspedisjon

4. Ha vann (bøtte) i nærheten.

Hvis en har mulighet til det, gir matlaging ute en fin
fellesskapsfølelse fordi de fordrer arbeidsdeling og
samarbeid, og det er en viktig friluftslivskompetanse.
Det kan gjerne være en matgruppe hver av dagene
som forbereder formiddagsmaten. Under langturen
eller ekspedisjonen, jf 2.4. ligger det særlig godt til
rette for felles matlaging ute.
Så langt det er praktisk mulig bør en legge opp
til variert lunsj der en følger Helsedirektoratets
kostholdsråd for skolen. Involver også barna i
matlagingen.

5. Opptre rolig rundt bålet – ikke dytting eller
småslåssing.
6. Selv om bålplasser dekkes til med eksempelvis
stein eller sand, kan de være varme og føre til
brannskader lenge etter at bålet har slokka.
Ved bruk av kokeapparat som stormkjøkken, primus
eller gassbrenner, er det viktig å vurdere hvilken type
brenner og brensel som passer best til situasjonen.
Gass kan i mange tilfeller være lettere å håndtere
og ha færre faremoment enn eksempelvis rødsprit.
Gass er imidlertid ikke ufarlig det heller, og har
faremoment knyttet til lekkasje og uforutsigbar
flamme ved opptenning. Husk også at gassboksene
må behandles som spesialavfall.
12
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3. Andre tema og tips
3.1. Naturkunnskap

3.3. Friluftslivsorganisasjoner

Kunnskap om naturen der vi ferdes, kan gjøre
friluftslivsopplevelsene mer allsidige og spennende.
Vi oppfordrer derfor ledere og instruktører til å dele
sin naturkunnskap og –kompetanse med deltakerne.
Gjør det som en naturlig del av aktivitetene – i minst
mulig grad som en «skoletime».

Uavhengig av hvilken organisasjon som er
hovedansvarlig for Friluftsskolen, vil det
være nyttig å samarbeide med andre natur- og
friluftsorganisasjoner i nærmiljøet. Ofte vil de ha
dyktige ressurspersoner som kan bidra, og hver
organisasjon har gjerne sine leiker og aktiviteter, ofte
handbøker, som en kan dra nytte av.

Ofte blir naturkunnskapen mest spennende om vi
knytter den til sammenhenger i naturen – og dermed
bidrar til en forståelse av at alle arter har sin rolle, er
«nyttige» og inngår i det livsviktige samspillet som
også vi mennesker er avhengig av.

Det er også fint om deltakerne på Friluftsskolen
blir kjent med hvilke organiserte friluftslivstilbud
som fins i nærmiljøet. Da har de mulighet til å bli
aktive og fortsette med friluftslivsaktivitet i en
organisasjon. Det kan være en idé at deltakerne ved
endt Friluftsskole får et informasjonsark om aktuelle
friluftsorganisasjoner og med kontaktinformasjon
(nettside, e-post til leder e.l.)

Eksempler:
I hvilke typer natur finner vi forskjellige bærsorter
som blåbær, tyttebær, molter, bringebær og
markjordbær? Nyttig kunnskap når vi skal på bærtur.
Eller hva spiser fisken? Viktig å vite når vi skal velge
3.4. Insekter
agn, sluk- eller fluetype på fisketur.
Historier om blomster og bier – hvilke former, farger
Insekter er små dyr med stor betydning for jorda.
og lukter bruker ulike planter for å lokke til seg
Insekter vekker interesse hos mange barn, enten
innsekter? Ikke uaktuelt tema for deltakere i starten
fordi de beveger på seg og ser rare ut, eller fordi de
på pubertetsalderen…
oppfattes som ekle. Med litt kunnskap og entusiasme
fra lederne kan det bli et altoppslukende tema.
Eksempler på morsom informasjon et at det bor
3.2. Leiker og aktiviteter
like mange insekter i en gammel eik som det bor
mennesker i Oslo. Insektene redder også livene våre
Det fins en rekke bøker med tips til og omtale av
litt hver dag ved at de utfører vaktmestertjenester,
uteleiker. Mange friluftsorganisasjoner har egne
er naturens lim og gir oss nyttige ting. Finn
handbøker og hefter. Her viser vi til:
en dam eller ett tre og ta med friluftsskolen på
• Den Norske Turistforening, Lek og lær.
oppdagelsesferd! Mer bakgrunnskunnskap finnes
• Friluftsrådenes Landsforbund, Barnehage i
i Anne Sverdrup-Thygeson sin bok «insektenes
friluft. Videoer laget av Salten Friluftsråd
planet»
som du finner på friluftsrådet sin nettside:
Salten Friluftsråd - Aktivitetstips eller på
friluftsskole.no

3.5. Årets tema

Husk også at all tid ikke behøver å være organisert
og voksenstyrt. La det gjerne være rom til
egenorganisert aktivitet, eller rett og slett til å
slappe av og prate sammen. Forskning fra NINA
viser til at frilek gir rom for rollelek, samarbeidsprosjekter og samtaler, noe som kan bidra til god
sosial samhandling mellom deltagerne. (Barn og
unges friluftsliv, s.78). En erfaring fra flere av
pilotforsøkene med Friluftsskolen var at programmet
var for stramt.
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Hvert år velges det et tema som arrangørene kan
velge om de vil bruke i Friluftsskolen. I 2020 var
temaet høsting og i 2021 er temaet forsøpling.
Styringsgruppen tilgjengeliggjør ulike nettressurser
og eventuelt materiell som er relevant til årets tema.

4. Ledere og instruktører
På en Friluftsskole vil det være flere ledere og
instruktører. Alle Friluftsskoler må ha minst to
voksne ledere. En av disse skal være den ansvarlige
lederen. Det totale antall ledere og instruktører
avhenger av antall deltakere, organisering og hvilke
aktiviteter som skal gjennomføres. Det er viktig at
alle kjenner sitt ansvar og oppgaver for at deltakerne
skal få en trygg og god opplevelse.

•
•
•
•

Være tydelig og bestemt når det skal gis
beskjeder mm
Holde oversikt
Ta raske beslutninger når det oppstår uventa
situasjoner
Være seg bevisst sitt overordna ansvar, bl.a. for
sikkerhet

Den ansvarlige lederen er den som skal handle om
noe ikke fungerer. Det kan være om noen faller
utenfor og mistrives, om medledere eller instruktører
trenger støtte eller om aktiviteter må justeres. Et
godt råd eller noen oppmuntrende ord fra lederen
kan være det lille som skal for å ”redde dagen” for
medledere, instruktører eller deltakere. Det er særlig
viktig å ha et øye for barn som virker stille, sjenerte
og forsiktige. Prøv i størst mulig grad å lære navn på
alle deltakerne så fort som mulig.
Den ansvarlige lederen skal sørge for oppstart om
morgenen, framdrift og gjennomføring gjennom
aktivitetsdagen og avslutning til rett tid om
ettermiddagen.
God oppstart om morgenen, særlig første dagen, er
gull verdt. Hils på alle som kommer og ønsk dem
velkommen. Dersom en ikke kan forvente at alle
deltakerne kjenner hverandre fra før, anbefaler vi at
en starter med et par «bli-kjent-leker».

Ved siden av grunnleggende lederegenskaper,
førstehjelpskompetanse og evne til å se hver
deltaker, er interesse og kompetanse om friluftsliv
viktige egenskaper for de som skal være ledere og
instruktører på Friluftsskolen.
På Friluftsskolen ønsker vi at ledere og instruktører
benytter den pedagogiske arbeidsformen som er
best tilpasset den enkelte situasjon og deltaker.
Det vil sjelden være reindyrking av en pedagogisk
arbeidsform, men så langt det er praktisk mulig
ønsker vi at friluftslivsveiledning skal være det
bærende pedagogiske prinsipp for Friluftsskolen.
Det er viktig at deltakerne får tid til å prøve ulike
aktiviteter og gjøre seg egne erfaringer.
I det følgende bruker vi disse begrepene:
• Ansvarlig leder om den som har hovedansvar for
Friluftsskolen
• Medleder om andre med lederoppgaver på
Friluftsskolen. Disse har også et helhetsansvar
under hele Friluftsskolen eller de dager de er
tilstede.
• Instruktører om personer som har ansvar for
gjennomføring av nærmere definerte og avgrensa
aktiviteter, eksempelvis tema kartforståelse eller
fiske.

Det kan være lurt å etablere en del enkle og faste
rutiner ved oppstart av Friluftsskolen. Eksempelvis:
•
•
•

4.1. Ansvarlig leder

•

Den ansvarlige lederen har totalansvaret for
Friluftsskolen. Det innebærer ansvar for planlegging,
gjennomføring og etterarbeid. Det betyr imidlertid
ikke at lederen skal gjennomføre alle oppgavene
sjøl. Tvert imot er det viktig at lederen delegerer
oppgaver til andre slik at lederen kan ha oversikt og
ledelse. Det er vanskelig hvis lederen skal utføre en
masse praktiske oppgaver sjøl.

•
•

Ha et fast samlingssted; ved oppstart om
morgenen, og når beskjeder skal gis.
Informer om dagens program ved oppstart om
morgenen. Ha gjerne samme rutine ved oppstart
etter lunsjpausen.
Ha et fast signal som betyr stopp i aktiviteten og
samling (fløyte e.a.)
Opprop eller registrering ved oppstart hver
morgen og avslutning om ettermiddagen
Telling av deltakere ila dagen
Informere om regler for bading og opphold ved
vann

Det er viktig at ansvarlig leder er fleksibel og kan
ta avgjørelser om endringer i programmet når det er
nødvendig. Det kan være aktiviteter eller oppgaver
som tar for lang tid eller er for krevende slik at en
må avslutte eller endre underveis. Eller det kan være
aktiviteter eller oppgaver som ikke fungerer eller
blir kjedelige, og hvor en bør justere opplegget eller
avrunde og sette i gang annen leik eller aktivitet.

Viktige egenskaper for lederen:
• Ha evne til å se alle deltakere, gjøre at de føler
seg velkomne og inkludert
• Være motiverende og inspirerende
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5. Sikkerhet og ansvar
4.2. Medledere
Medlederen er en voksen person som på linje med
ansvarlig leder kjenner godt til programmet og
innholdet i aktivitetene. Medlederen støtter ansvarlig
leder i å gjennomføre Friluftsskolen slik den er
planlagt.
Medlederen løser utfordringer og tar egne initiativ
for at programmet skal gå slik som planlagt og er
en viktig person for deltakerne og følger med at
de får utbytte av aktivitetene og har det bra. Når
medlederen oppdager ting som ikke fungerer, er
det viktig å samrå med ansvarlig leder før større
endringer iverksettes. Det er ansvarlig leder som
tar de endelige beslutningene ved endringer.
Medlederen må være en god samtalepart for
ansvarlig leder når avgjørelser om endringer i
program må gjøres, konflikter oppstår eller ulykker
inntreffer.

•
•

•

4.4. Tips til rekruttering av ledere 		
og instruktører
Det er naturlig primært å rekruttere ledere og
instruktører fra den organisasjonen som er ansvarlig
for Friluftsskolen. DNT og andre medlemsbaserte
foreninger vil normalt ha en stor medlemsmasse
å spille på, mens friluftsrådene ikke har samme
mulighet. Vi oppforder arrangørene til å undersøke
mulighet for samarbeid med relevante studiesteder i
regionen, og viser til at vi ved erfaringsseminarene
har fått positive beskrivelser av erfaringer knyttet
til bruk av studenter som ledere og instruktører. Det
kan være en flott sommerjobb for studenter!
For spesielle tema og aktiviteter som kartforståelse,
fiske og klatring, er det naturlig å spørre hhv
orienteringslag, jeger- og fiskerforening og
klatreklubb om instruktører.
Erfaringene fra pilotforsøkene med Friluftsskoler i
2014 viste stor kreativitet med å rekruttere ledere og
instruktører fra eget nærmiljø. Forsvaret så vel som
Frelsesarmeen var involvert. Ett sted var elever ved
idrettslinja på videregående instruktører, mens det
andre steder er aktuelt å bruke studenter på relevante
studier som friluftslivsstudier og lærerstudier.
Det kan være en kjærkommen sommerjobb for
ungdommer å være hjelpeledere på Friluftsskolen
noen dager. Ungdommer som er dyktige innen
orientering, klatring eller fiske vil være spennende
forbilder for deltakerne. Husk imidlertid at disse
ungdommene ofte vil ha behov for veiledning i
leder- og instruktørrollen. Slik opplæring kan ses
som en verdifull tilleggseffekt av Friluftsskolen.

4.2.1 Hjelpeledere

Noen har testet ut bruk av ungdommer som
hjelpeledere med gode resultater. Ungdommene
fikk god trening i å legge til rette for gode
opplevelser i naturen for andre og fikk styrket sin
friluftskompetanse gjennom å lære bort det de selv
kunne. Hjelpelederne må være bevisst sin rolle som
forbilder for deltakerne og møte opp til riktige tider
og gjennomføre oppgavene slik det er blitt avtalt
på forhånd. De kan avlaste lederne med konkrete
oppgaver underveis og være viktig støtte for
deltakerne som trenger dette. Hjelpelederne må få
gode instrukser på hva som forventes av dem.

4.3. Instruktører
For mange Friluftsskoler vil det være naturlig
å benytte ulike instruktør som skal stå for
gjennomføring av spesifikke aktiviteter. Eksempel
på dette er instruktører innen orientering,
kajakkpadling, klatring mfl.
Instruktøroppgaven vil være en blanding av ledelse
og faglig veiledning i aktuelt tema. Det er viktig
at alle instruktører, også de som bare deltar på
enkeltdager/-tema, kjenner til og forholder seg til
felles regler og rutiner for sikkerhet og opplegg.
Viktig:
•

•

aktiviteter. I tillegg er det kompetanse- eller
aktivitetsmål for aktivitetene.
Instruktøren må være trygg på egenferdigheter
og kjenne området for Friluftsskolen. Normalt
bør aktiviteten prøves ut på stedet i forkant av
Friluftsskolen.
Instruktøren skal gjennomføre aktiviteten innafor
de totale rammene for Friluftsskolen, herunder de
tidsrammene som er satt.
Instruktøren må tilpasse veiledning og opplegg til
deltakernes nivå. Det er viktig å tilpasse opplegget
til det ferdighetsnivået deltakerne har – og i
disse vurderingene ha målet om aktivitets- og
mestringsglede som styrende.
Det er viktig at instruktøren «ser» alle deltakerne
i gruppa, og i størst mulig grad gir veiledning og
oppmuntring til den enkelte.

Kjenne målsetningen for aktiviteten. Merk at
aktivitets- og mestringsglede er et mål for alle
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5.1. Sikkerhet

8. Hvis padling i kajakk er aktuelt, ha kvalifisert
instruktør som følger og kjenner aktuelle regler for
sikkerhet ved padling.
9. Hvis klatring er aktuelt, ha kvalifisert instruktør som
kjenner og følger aktuelle regler for sikkerhet ved
klatring.
10. Ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig på
Friluftsskolestedet og på lengre turer.
11. Ha rutiner for igangsetting av leiting og varsling av
foresatte dersom noen ikke kommer tilbake til avtalt
tid fra aktiviteter.
12. Barn som er avhengig av medisiner må selv være
ansvarlig for oppbevaring og bruk av disse under
Friluftsskolen. Arrangør og foresatte avtaler ved
behov hvordan medisin oppbevares.

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter
som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige
skader eller ulykker. Likevel skal arrangør og
leder ha tenkt igjennom mulige risikofaktorer, og
tatt nødvendige forhåndsregler. En må også ha for
hånden nødvendig førstehjelpsutstyr for mindre
skader.
Ansvarlig arrangør av Friluftsskolen skal ha
foretatt en risikovurdering der en har gjort konkret
vurdering av risiko ved den aktuelle Friluftsskolen
ut fra bl.a. sted, deltakere og aktiviteter. Aktiviteten
som blir tilbudt, regnes innen lovverket, som
en forbrukertjeneste. Alle forbrukertjenester
må vurderes i forhold til risiko. Det må i tillegg
treffes tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen.
Sikkerhetsarbeidet ved Friluftsskolen må
dokumenteres skriftlig.

5.2. Politiattest
Det skal være trygt å delta på Friluftsskolen. For å
sikre barna best mulig har vi krav om at ansvarlige
ledere, medledere og alle som har ansvar ved
overnatting framviser politiattest. For instruktører
må krav om politiattest vurderes ut fra omfang og
type aktivitet. Personer over 18 år kan søke om
politiattest, og ansvarlig arrangør av Friluftsskolen
må fylle ut skjema om formålet med attesten. Mer
informasjon og nødvendige skjemaer finner du på:
www.politiet.no/tjenester/politiattest

En enkel risikovurdering består av å stille og besvare
disse fire spørsmålene:
1. Hva kan gå galt?
2. Hva er sannsynligheten for at dette kan gå galt?
3. Hva er konsekvensene hvis det skjer?
4. Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt eller
for å redusere konsekvensene dersom noe likevel
skjer?

Politiattest forevises ansvarlig person i
organisasjonen som arrangerer Friluftsskolen.
Dersom det er merknad på en politiattest, skal
vedkommende ikke benyttes som leder eller
instruktør på Friluftsskolen.

Viktige momenter om sikkerhet:

1. Registrere alle deltakere ved start hver morgen, og
ved avslutning hver dag. I tillegg telle/registrere
deltakere minst en gang i løpet av dagen og på
aktiviteter som foregår utenom Friluftsskole-området.
2. Ha deltakerliste med telefonnummer til foreldre og
foresatte.
3. Vite hvor nærmeste lege/legevakt er.
4. To og to deltakere har ansvar for hverandre (på tur,
ved bading, i båt o.s.v) ”Turkompis” - er et begrep en
gjerne kan innføre og bruke i denne sammenheng.
5. Hvis bading, båtaktivitet eller annen aktivitet ved
vann er aktuelt, ha oversikt over hvem som ikke er
svømmedyktige av deltakerne. Dette kan evt gjøres
best ved påmelding til tilbudet.
6. Hvis bading er aktuelt, ha minst to «badevakter» der
minst en har gyldig livredningsprøve og ha klare
regler for når og hvor bading kan foregå. Vurdere
behovet for flere badevakter ved større grupper.
7. Hvis båtbruk er aktuelt (padle, ro), ha minst en leder/
instruktør med gyldig livredningsprøve, og ha klare
regler for når og hvor båtbruk skal foregå. Alltid
bruke egnet flytevest ellerredningsvest.

Ansvarlig leder bør i forkant av Friluftsskolen
gjennomgå rutiner for håndtering av vanskelige
situasjoner, konflikter og utagerende barn. Så langt
det lar seg gjøre bør ikke en voksen være alene/
utenfor synrekkevidde med et barn som har vært/er
i konflikt. Dette også for å ivareta lederes sikkerhet.
Snakk heller aldri om et barn foran de andre barna.

5.3. Forsikring
Arrangør av Friluftsskolen bør ha ansvars- og
ulykkesforsikring som omfatter ledere og
instruktører. Det bør være deltakernes ansvar
å tegne egen forsikring. Dette bør opplyses i
informasjonsbrev til deltakerne.
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6. Valg av område og nødvendig utstyr
6.1. Kvaliteter ved friluftsskole-		 6.2. Utstyr
området
Det er viktig at en tenker igjennom hva som trengs
Med Friluftsskoleområdet menes en samlingsplass
og tilgrensende friluftsområde for gjennomføring
av aktivitetene. Friluftsskolen bør arrangeres i et
friluftsområde i nærmiljøet til potensielle deltakere.
Det er et mål at det ikke skal være lang transport til
og fra Friluftsskolen.
Samlingsplassen bør være et attraktivt område
– gjerne ei åpen slette, eller i glissen skog, som
ikke er utsatt for vær og vind. Det er en fordel
om samlingsplassen har naturlig avgrensing
(eksempelvis grasslette omkransa av skog).
Samlingsplassen bør ha gapahuk e.l. eller mulighet
for å sette opp lavvo eller annet overbygg. Det er en
fordel om det er eller en får klarert tillatelse til bål
eller bruk av bålpanne. Det bør være et område som
ikke brukes av mange andre samtidig. En attraktiv
og godt avgrensa samlingsplass for Friluftsskolen vil
også bidra til god trivsel og sikkerhet.

av utstyr på den enkelte Friluftsskolen. Særlig
for aktiviteter som ikke inngår i de obligatoriske
temaene, må en lage sin egen utstyrsliste. Deler
av det opplista utstyret er det aktuelt at deltakerne
sjøl har med, eksempelvis kopp og sitteunderlag,
men en må alltid påregne at noen ikke har eller
har glemt. Nedenstående utstyrsliste dekker det
viktigste behovet for ordinær gjennomføring med
obligatoriske tema («Kan-ting» er satt i parantes):
Samlingsplass
Gapahuk, lavvo, presenning eller annet overbygg
slik at deltakerne kan raste tørt
Domulighet, toalettpapir og håndrens
Førstehjelpsutstyr
Tau, kniv, øks, sag, tape
(Bålplass eller bålpanne)
(Utstyr for matlaging)
(Kopp, tallerken, gaffel eller skje)
(Sittemulighet, sitteunderlag)

Når Friluftsskolen arrangeres i høst- og vinterferie,
må behovet for lunt sted og mulighet for å komme
under tak tillegges stor vekt. Samlingsplass for
vinterfriluftsskoler bør inneholde bakker for
skikjøring og aking.

Til tema allemannsrett og ferdselskultur
(Natursti)
(Informasjonskort til deltakerne)

Friluftsområdet for Friluftskolen bør velges ut
fra at alle obligatoriske tema kan gjennomføres
der, og slik at andre aktiviteter kan gjennomføres
uten biltransport. Opplæring i kartforståelse er
blant de obligatoriske tema, så det er en fordel
om det fins egna kart (orienteringskart) over
området. Friluftsområdet bør også gi mulighet
for en spennende tur/ekspedisjon – men det gjør
jo de fleste friluftsområder. Vann med bade- og
aktivitetsmuligheter er alltid en attraksjon, men
en må huske at dette også setter særskilte krav til
sikkerhetsrutiner.

Til tema tur/ekspedisjon og raste- og leirplass
Viktig å avklare hva deltakerne skal ha med sjøl –
egen liste hjem, og hva som er med av fellesutstyr.

6.3. Tillatelser

Utstyrspakke

Sparebankstiftelsen DNB, www.sparebankstiftelsen.
no ga i 2016 2 mill kr i støtte til utstyrspakker i 100
Friluftsskoler. I 2019 har de gitt tilsagn på nye 3
mill til ytterligere 100 utstyrspakker til nyetablerte
Friluftsskoler.

For området som brukes som samlingsplass for
Friluftsskolen må det normalt innhentes tillatelse fra
grunneier (jf Friluftsloven § 10). Det gjelder også
om området er offentlig eid (kommunalt, Statskog
eller andre).

Utstyrspakkene inneholder:
• Lavvu/telt
• Bålpanne med matlagingsutstyr
• Kompass, skjermer og stiftklemmer
• Øks og sag
• Førstehjelpsutstyr

Friluftsaktiviteter under Friluftsskolen, som
orientering, bærplukking, tur, padling, bading
m.m. omfattes av allemannsretten, og krever ingen
særskilt tillatelse. Dersom det blir stor aktivitet i
deler av friluftsområdet gjennom uka, kan det være
aktuelt å informere grunneier og eventuelle andre
brukergrupper.

Alle Friluftsskoler som ønsker det, får tildelt slik
utstyrspakke på følgende vilkår:
Utstyret skal være tilgjengelig for utlån når det ikke
brukes av Friluftsskolen
Utstyret skal brukes i Friluftsskolen i minst 5 år.
Hvis Friluftsskolen ikke arrangeres i hele 5 års
perioden, skal utstyrspakka leveres tilbake til FL.
Friluftsskoler som mottar utstyrspakke skal tilby
gratisplass for deltakere som trenger det (gjerne i
samarbeid med kommunen)

Om Bålbrenning se 2.3. og 2.4.

Til tema kartforståelse
Kart over området; orienteringskart, kommunalt kart,
ortofoto
(Kompass)
(Karttegnstafett)

De ideelle kravene til Friluftsskoleområde vil
sjelden kunne oppfylles fullt ut. Det er viktig at en
tar utgangspunkt i de muligheter og utfordringer
som fins. Husk at det alltid er bedre å arrangere en
Friluftsskole sjøl om stedet har mangler, enn å avlyse
fordi en ikke finner det perfekte stedet!
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Forslag til fellesutstyr:
Kart og kompass
Førstehjelpsutstyr
Mobiltelefon
(Litt ekstra klær (genser, sokker). Særlig aktuelt høst
og vinter.)
(Utstyr til bål, kokekar)
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7. Mat og overnatting
7.1. Mat

7.2. Overnatting

I løpet av en Friluftsskoledag, som normalt varer
fra ca. 09.00 – 15.00, må det settes av tid til ei god
matpause. Arrangøren må avgjøre om deltakerne skal
ha med mat og drikke sjøl, eller om det skal lages
felles mat. Det er enklest at hver deltaker har med
mat og drikke sjøl. På den andre sida er tilberedning
av mat ute, gjerne med bruk av bål, en viktig del
av friluftskulturen. Det gir en egen dimensjon til
Friluftsskolen om felles matlaging inngår. Hvorvidt
felles måltid inngår i Friluftsskolen, vil naturlig ha
betydning for størrelsen på deltakeravgiften.

Friluftsskolen foregår i utgangspunktet på dagtid,
men siden overnatting ute er så viktig del av
friluftslivet, anbefaler vi en overnatting. Planlegging
og tilrettelegging for overnatting vil være en viktig
del av å ivareta det obligatoriske temaet «raste- og
leirplass», jf 2.3.

Dersom en velger å ha felles måltid, bør en legge
opp til variert kost i samsvar med Helsedirektoratets
kostholdsråd for skolen. Det er naturlig at alle
deltakerne får være med på matlagingsgruppe i løpet
av Friluftsskolen. Det bør opplyses om menyen
til deltakerne i god tid slik at en kan finne gode
løsninger i dialog med de som har matallergier.

Erfaring viser at hjemlengsel kan være en utfordring
– og kan være særdeles smittsomt. Viktig at
det er tilstrekkelig antall ledere som er med på
overnattinga, slik at en kan prate med og oppmuntre
de som trenger det. Ofte er det noen ekstra foreldre
som kan være med på overnatting. Hjemlengsel
er vondt, men verken farlig eller dødelig. En bør
derfor oppmuntre til at flest mulig gjennomfører
overnattinga. Om noen må reise hjem på natta, er
det imidlertid viktig å bidra til at dette ikke blir et
nederlag. Gjør avtale om at de kommer tilbake dagen
etter – og ta da godt i mot!

Nedenfor er eksempel på mulig meny gjennom ei
uke – basert på at maten lages ute på grill/bålpanne.
•
•
•
•
•

Overnatting fordrer at deltakerne har liggeunderlag
og sovepose. Det kan være en utfordring for noen,
og en bør ha mulighet til utlån. Mange steder er det
etablert utstyrssentraler som har liggeunderlag og
soveposer, det kan være et alternativ å kjøpe inn
til Friluftsskolen eller låne privat. I tillegg er det
viktig at deltakerne får tilstrekkelig informasjon om
nødvendig klesskift, toalettsaker og eventuelt ekstra
mat.

Havregrøt med vanilje og rosiner, tilsettes
kokende vann, epler, kanel og sukker
Makaronigryte med tomatsaus, løk, pølser og ost
Fiskeburgere
Lapskaus (ferdig til oppvarming)
Matpakke på ekspedisjon

Se ”Lek og lær” for flere oppskrifter.
Se 2.4. Mat ute for mer om bål og matlaging ute

Alle ansvarlige som deltar på overnattingen må ha
politiattest jfr. pkt. 5.2.

20

21

8. Økonomi
8.1. Budsjett

8.2. Tilskuddsmuligheter

Det bør utarbeides budsjett som del av planlegginga
av en Friluftsskole, og budsjett er en forutsetning for
å kunne søke om tilskudd. Et budsjett skal være en
mest mulig realistisk plan for utgifter og inntekter
ut fra den kunnskap en har om dette på tidspunkt for
utarbeiding av budsjettet.

DNT og FL har fra 2016 innført felles standardsatser
for tilskudd til Friluftsskoler som arrangeres av
medlemsorganisasjonene. Disse er:

Største kostnaden ved en Friluftsskole, vil normalt
være godtgjørelse til ledere og instruktører. Det er
ulike muligheter og tradisjoner for dugnad for å
utføre slike oppgaver i forskjellige organisasjoner og
deler av landet. Sjøl om hele eller deler av arbeidet
utføres på dugnad, bør verdien av dette tas med i
budsjettet. Norsk Friluftsliv bruker 388,- per time
som anbefalt dugnadssats per time og hvis ikke
spesielle forhold tilsier noe annet, bør denne brukes.
Dersom en kjøper inn felles mat til deltakerne på
Friluftsskolen, må kostnadene til dette beregnes.
Videre må det regnes med noe kostnader til
informasjon og markedsføring. Det vil ofte være noe
kostnader til forbruksmateriell, mens større og mer
varig materiell (lavvo, kokeutstyr, førstehjelp mm)
vil de fleste friluftsråd og friluftsorganisasjoner ha
eller ha mulighet til å låne (andre organisasjoner,
utstyrssentraler). Friluftsskolen mottar også
utstyrspakke, jf I utgangspunktet ønsker vi ikke at
Friluftsskolen skal innebære transport, men er det
nødvendig, må kostnadene beregnes.

Antall
dager

Grunnsum

Økt tilskudd per deltaker
16 og flere

3
4
5

20.000
25.000
30.000

200
250
300

I flere kommuner vil det også være mulig at
kommunen dekker deltakeravgiften for barn som av
økonomiske grunner trenger det. For Friluftsskoler
som mottar utstyrspakke, jf 7.2.1, er det et krav at
det tilbys gratisplasser. Vi anbefaler at en etablerer
et samarbeid med kommunen slik at kommunen kan
informere og motivere til deltakelse blant de som
har behov for ferietilbud med økonomisk støtte fra
kommunen. Dekking av deltakeravgiften gjennom
kommunen bør skje på en slik måte at øvrige

deltakere ikke er kjent med dette eller hvem det
gjelder.
Tilbudet i Friluftsskolen og de økonomiske
mulighetene vil variere så mye fra Friluftsskole
til Friluftsskole og mellom arrangører, at vi ikke
har fastsatt hva deltakeravgiften skal være. Det er
imidlertid en viktig rettesnor at den skal være lav,
også i forhold til andre ferieskoler. Det skal gode
grunner til å la deltakeravgiften overstige tusen
kroner for fem-dagers Friluftsskole.

En Friluftsskole over 4 dager med 21 deltakere vil få
et tilskudd på kr 25.000 + 6 x kr 250 = kr 26.500.
Det vil være mulig å søke tilskudd til Friluftsskolen
fra andre tilskuddsordninger også bl.a.:
Statlige og fylkeskommunale friluftsmidler,
vanligvis søknadsfrist 15.1.
Kommunale tilskudd. Mange kommuner
har tilskuddsordninger for frivillige lag og
organisasjoner og/eller til fritids- og ferietilbud. Det
er særskilte tilskuddsordninger for ferietiltak for
barn fra fattige familier.
Stiftelser. Det fins en rekke Stiftelser som bl.a.
prioriterer tilskudd til barn og unge, friluftsliv, bl.a.
Sparebankstiftelser og Gjensidigestiftelsen.
Sponsorer. Det bør også være aktuelt å få støtte fra
næringslivet til Friluftsskolen. Normalt er det lettere
å få lokal sponsing (gode rabatter) av mat og utstyr
enn reine pengebeløp.

Friluftsskolen må i utgangspunktet finansieres
gjennom tilskudd, deltakeravgift og egeninnsats
og dugnad fra arrangøren. Tilskuddsmuligheter og
deltakeravgift omtales nærmere nedenfor.

Lokale lag og foreninger. Enkelte lag og foreninger
deler ut pengegaver eller annen støtte til gode tiltak i
nærmiljøet.

Både utgifter og tilskuddsmuligheter vil variere mye
fra Friluftsskole til Friluftsskole, og vi har ikke satt
opp noe «standardbudsjett».

8.3. Deltakeravgift
Det er et mål at deltakeravgiften på Friluftsskolen
skal være lav slik at økonomi i minst mulig
grad begrenser mulighet til å delta for noen.
Deltakeravgiften må også ses i sammenheng med
hva deltakerne får på Friluftsskolen – bl.a. om felles
måltid inngår i deltakeravgiften.
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Friluftsskolen er ei fellessatsing i regi av
Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund. Kontakt oss gjerne
for nærmere informasjon:
Den Norske Turistforening, tlf 40001868, info@turistforeningen.no
Friluftsrådenes Landsforbund, tlf 67815180, post@friluftsrad.no

