
 

 
 

 

Læring i friluft er friluftsrådenes og Friluftsrådenes 

Landsforbunds (FL) felles tiltak for å bidra til mer og 

bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og 

SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi 

mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess 

der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten 

samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og 

mellom barn og voksne bedres.  

 

Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt 

og får en større forståelse av samspillet mellom natur 

og menneske. 

  

Med "mer" menes at det brukes mer tid på uteaktivitet, 

mens det med "bedre" menes at barnehagene, 

grunnskolene og SFO har et godt forankret 

pedagogisk innhold når de er ute, og at uteaktiviteten 

relateres til læreplanen i Kunnskapsløftet (LK06) og 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(2006).  

 

 

 

Bli med i nettverket vårt! 

 

Vi jobber for å: 

- Skape de positive endringene i 

skolehverdagen. For elever og lærere 

- Få mere og bedre uteaktivitet inn i 

skolehverdagen 

- Gi kompetanseheving og kunnskapsdeling til 

nettverkets lærere 

 

Vi kan tilby: 

- To nettverkssamlinger i året 

- En samlingsplass for lærerne i regionen 

- Gratis kurs og kompetanseheving  

- Det er gratis for skolene å være med 

- Ishavskysten dekker reise og mat 

- Skolen må dekke vikarutgifter 

 

Kontakt Ishavskysten friluftsråd om du har spørsmål 

eller om skolen din ønsker å bli med i nettverket vårt. 

Mobil: 95165131/ Epost: tinemarie@ishavskysten.no  

 

 

 

 

Fordi elevene 

fortjener det… 

 

Læring i friluft - hovedmål 

Mer og bedre uteaktivitet som en naturlig 

del av hverdagen i barnehage, grunnskole 

og SFO 
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Norges nordligste lærende nettverk 

Sammen med lærere fra Sand, Eidebakken 
og Hansnes skole etablerte Ishavskysten 
friluftsråd landets nordligste lærende nettverk 
i oktober 2013. Hovedmålet for nettverket er 
å jobbe for å skape de positive endringene i 
skolehverdagen. For lærere og elever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishavskysten friluftsråd sitt lærende nettverk 
ønsker skoler fra friluftsrådets 
medlemskommuner velkommen til å være 
med i nettverket.  
Å jobbe sammen på tvers av 
kommunegrenser og skolegårder tror vi kan 
bidra til å skape de positive og kreative 
endringene i skolehverdagen.  

 

 

  

 

 

 

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt 

samarbeidsorgan som jobber for å fremme friluftsliv i 

sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, 

Lyngen og Tromsø.  

Friluftsrådet skal være et serviceorgan og 

kompetansesenter for friluftsliv i regionen, og er en 

samarbeidspart for medlemskommunene innen 

friluftsliv. 

 

Ishavskysten friluftsråd jobber med: 

•  Å verne om allemannsretten 
•  Sikring og tilrettelegging av områder  

 for friluftsliv 
•  Informasjon om friluftsmuligheter 
•  Prosjektet Læring i Friluft i skolen 
•  Aktivitetstiltak og arrangementer  
•  Friluftsliv og folkehelse  
 

Kontakt oss: 

Tine Marie Hagelin 

Mobil: 95165131 

Epost: tinemarie@ishavskysten.no 

 

 
Læring i friluft gir:  

 

1. Virkelighetsnær læring ved bruk av 
nærmiljøet som læringsarena 

2. Fysisk aktivitet (som en naturlig del 
av skolehverdagen) 

3. Naturopplevelser og miljøbevissthet  
4. Sosialt, spennende og inkluderende 

læringsmiljø 
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