
   

 

 

 

Hei og velkommen som deltaker på Friluftsskolen! 

Vi ser frem til fire spennende, aktive og lærerike dager i naturen gjennom sommerferien og håper alle gleder seg til 

å være med. Før vi kan løpe ut er det et par praktiske ting som må fikses. I dette brevet finner du det meste av 

praktisk informasjon knyttet til friluftsskolen. For informasjon om program og oppmøtesteder viser vi til våre 

nettsider www.friluft-sor.no/fritid/friluftsskolen. 

 

 

Alle deltakere må huske: 

Egen niste og nok drikke hver dag til en hel dag ute 

og Badetøy bør med alle dager! 

Husk også solkrem og solbriller 

… og myggmiddel 

Ved sykkelaktivitet må alle barna ha egen sykkel og hjelm (se programmet for din friluftsskole om dette er 

aktuelt). 

Gode klær tilpasset været den enkelte dagen… og det kan skifte raskt, så ha kanskje med en regnjakke og bukse. 

Dropp gummistøvler dersom du skal være med på bekkevandring. Ta med ekstra sokker og sko! (Hør med lederne) 

Selv om det er sommer er ULL GULL i forbindelse med vannaktiviteter – og generelt! 

 

Sykdom og COVID-19 

Samfunnet har gradvis åpnet siden mars i år og vi har fått grønt lys for å gjennomføre årets friluftsskoler. Samtidig 

vil også gjennomføringen av årets friluftsskoler påvirkes av smittesituasjonen. Vi følger til enhver tid de 

retningslinjer som kommer fra nasjonale myndigheter. Situasjonen pt. er at myndighetene har kontroll på 

smittesituasjonen. Vi gjør fortløpende vurderinger dersom situasjonen og retningslinjene skulle endre seg.  

Ved sykdom/ symptomer på COVID-19 

For å unngå smittespredning på friluftsskolen ber vi alle foresatte respektere at: 

- Barn i husstander hvor foresatte/søsken har påvist koronasmitte, eller er i karantene, kan ikke delta på 

friluftsskolen (karantene) 

- Barn som i løpet av de siste 48 timene har vært i kontakt med person som har fått påvist koronasmitte, ikke kan 

delta på friluftsskolen (karantene) 
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- Dersom deltakeren føler seg syk, har feber eller andre symptomer på koronasmitte, skal man ikke møte på 

friluftsskolen. 

- Dersom symptomer på luftveissykdom opptrer på friluftsskolen må barnet hentes av foresatte. Barnet vil da 

vente sammen med leder til foresatte kan hente. 

- Barn som ikke overholder smittevernreglene, kan bortvises fra Friluftsskolen.  

Ikke felles mat på friluftsskolen 

Som et smitteverntiltak vil det ikke bli laget fells mat på bål/grill på årets friluftsskoler. Alle deltakere må ha med 

egen niste og vann for en hel dag ute i sommersola. Husk å sende med rikelig med vann og nok niste for seks timer 

med aktivitet! 

Ingen overnatting 

For å redusere faren for smittespredning er det innført et nasjonalt forbud mot overnatting på årets friluftsskoler. 

Dette er et felles vedtak gjort mellom DNT og Friluftsrådenes Landsforbund. 

God håndhygiene 

Et av de viktigste tiltakene for å unngå smitte og smittespredning er god håndhygiene. Vi vil ha hånddesinfeksjon 

eller håndsåpe tilgjengelig, slik at alle kan vaske hendene ved behov og før bespisning. 

 

Smitteforebyggende vaner  

- Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.  
- Hold minst en meters avstand til andre.  
- Unngå håndhilsning, klemming og annen fysisk kontakt  
- Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann eller desinfiserende middel. 

 

Avlysing av friluftsskolen 

I løpet av forsommeren har smittesituasjonen i Norge bedret. Gjeldende smittevernstiltak gjør det mulig å 

gjennomføre friluftsskolen. Vi som arrangør følger hele tiden med på oppdateringer fra myndighetene. Vi må 

derfor informere om at friluftsskolen kan bli avlyst dersom smittesituasjonen i Norge gjennom sommeren skulle 

forverre seg og myndighetene kommer med nye og strenge tiltak. 

 

 

Ukesprogram friluftsskolen 2020 

Mandag: Ingen friluftsskole 

Tirsdag: Aktiviteter fra 09:00 til 15:00  

Onsdag: Aktiviteter fra 09:00 til 15:00  

Torsdag: Aktiviteter fra 09:00 til 15:00 

Fredag: Aktiviteter fra 09:00 til 15:00 

 

 

 



   

Bading 

Under Friluftsskolen kan svømmedyktige deltakere bade uten vest. Deltakere som ikke er svømmedyktige må bruke 

vest ved bading. All annen vannaktivitet som padling, roing og seiling gjennomføres med flytevest. Alle våre ledere 

har godkjent livredderprøve. Ingen bading uten tilsyn.  

 

Mat og drikke på Friluftsskolen 

Alle deltakere må ha med seg en god niste og rikelig med vann alle dager på friluftsskolen. På grunn av 

smittevernsituasjonen i Norge kan vi ikke lage felles mat på friluftsskolen. Vi ber om at godteri, brus, 

«energidrikker» ol. legges hjemme.  

 

Foto og media 

Ved påmelding ble dere bedt om å godkjenne foto på Friluftsskolen. Underveis kan det hende at lokale avsier 

besøker oss, samtidig som vi selv tar noen bilder. Bruk av bilder i media krever aktiv godkjenning fra foreldre/ 

foresatte (Gjort ved påmelding). Reservasjon vil bli respektert. 

 

Mobiltelefon 

De fleste bruker telefonen som tidsfordriv. I små pauser, opphold er det ikke ønskelig at barna gjemmer seg med 

hver sin telefon. Utfordre barna til å gjøre noe sammen. Vi oppfordrer derfor alle foreldre til å la barnas telefon 

være igjen hjemme. 

Har foresatte behov for å kontakte barna på Friluftsskolen kan dere ringe en av lederne. Sørg derfor for at dere har 

telefonnummer til lederne på din friluftsskole (se liste). Det foregår en rekke vannaktiviteter på friluftsskolen. 

Eventuell bruk av mobil på vann, til lands og lufta med skjer på eget ansvar. 

 

Dersom det skjer et uhell/ulykke 

Friluftsskolen involverer ingen høyrisikoaktiviteter. Friluftsskolen skal være en lavterskel introduksjon til 

friluftslivet. Vi er på tur, klatrer i trær og løper utendørs. Det er og skal være trygt å delta på Friluftsskolen, men 

uhell kan skje. Foreldre og foresatte må derfor selv sørge for å ha gyldig ulykkesforsikring (samtykket ved 

påmelding) 

Alle ledere på Friluftsskolen har lagt frem godkjent politiattest for arbeid med barn og unge og har gjennomført 

obligatorisk livredderprøve utendørs i vann i forkant av friluftsskolen. 

Har dere spørsmål om oppmøte, veibeskrivelser eller andre spørsmål kan lederne på hvert enkelt friluftsskole 

kontaktes på mobiltelefon. Oversikt med kontaktinfo til ledere legges ut på vår hjemmeside www.friluft-

sor.no/fritid/friluftsskolen 

 

Pakketips til friluftsskolen 

□ Badetøy 

□ Klær etter værfoholdene. Ull er gull også på sommeren! 

http://www.friluftsrådet.no/
http://www.friluftsrådet.no/


   

□ Vannflaske (gjerne flere) med vann til en hel dag ute. 

□ Stor niste for en hel dag ute. 

□ Myggmiddel 

□ Solkrem 

□ Solbriller 

□ Sykkel og sykkelhjelm ved sykkelaktivitet 

□ Ekstra tøy (enkelt skift) i tilfelle man blir våt 

□ En liten sekk til å pakke tingene i       

 


