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      Innledning

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

   Klyv gjerder!

1.1 Klyv gjerder!

Turistenes Norge
Norge er et kontrastrikt land med rike naturkvaliteter, og vår nasjonale identitet speiler 
opplevelsen av norsk natur som en rik kilde til livskvalitet. Kyst, skjærgård, fjorder, kultur-
landskap, vassdrag, fjell og vidder oppleves som en umistelig kvalitet, og opplevelsene 
forsterkes av årstidenes dramatiske vekslinger. Med stolthet presenteres landets natur-kvaliteter 
i utlandet, og vi anstrenger oss for å tilby turistene allsidige aktiviteter i et vakkert Norge.

Barnas Norge
Men like lite som norske barn er små turister, er barnas leveområder et turist-Norge i miniatyr. 
Voksne er ofte ikke klar over hvor liten aksjonsradius barn har. For barn i førskolealder er normal 
aksjonsradius under 100 meter, og 10-åringen  beveger seg sjelden mer enn noen få hundre 
meter fra egen “huleinngang”.  Barnehagen, skolen og boligområdet er derfor barnas Norge.  
Dette er det Norge vi reserverer våre barn. Det er hverdagen i disse “reservatene” barna skal 
glede seg til hver morgen.

Både innenfor og utenfor gjerdet
Et kritisk blikk på disse “reservatene” vil ofte avsløre fysisk og biologisk fattigdom. Bergskrenter, 
steiner, bekker, vatn, myr, trær og busker er det lite av.  Fugle- og dyrelivet er heller ikke særlig 
rikt.  Norges rike naturkvaliteter reduseres til en abstrakt forestilling i en barneverden som 
domineres av rette flater med grus, asfalt og betong – og noen menneskeskapte lekeapparater. 
Voksnes måte å organisere barns hverdag på inviterer til misforståelser om barns læring og 
utvikling.  Undervisningen kan ta slutt når barna går ut av klasserommet, men læringen tar ikke 
slutt ved klasseromsdøra.  Barn kan ikke oppbevares i skolefritidsordninger mens foreldrene er 
på jobb. Barn kan i det hele tatt ikke oppbevares, bare bevares, i en håndfull tid. Og omsorg for 
barn er å legge til rette for læring.
I spenningsfeltet mellom det kjente og det ukjente, i aktiv utforsking, i undring og begeistring, 
i tårer og latter, lærer barn uavhengig av voksnes forestillinger om barnehage, skole, idrett og 
fritid. Hva barn lærer, hvor raskt de lærer og hvordan de lærer, avhenger imidlertid av voksnes 
tilrettelegging. 
I et stimulerende naturmiljø styres barns oppmerksomhet av barnets egen nysgjerrighet, og i et 
mangfold av stimuli finner ethvert barn utfordringer. Derfor er det et voksenansvar både å sørge 
for stimulerende “barnereservater” og å klyve gjerder for å oppsøke rikere områder.  Bekker, 
busker, trær og steiner kan flyttes inn dit barna oppholder seg det meste av tida. Tar det tid, får 
en heller la det gå sport i å klyve gjerder for å oppsøke rikere områder i nærmiljøet. Mennesket 
er skapt for sansing og bevegelse. Opplevelse og aktivitet er grunnleggende forutsetninger for 
trivsel og læring.  
Barn kan ikke vente.

Trond Loge
Salten Friluftsråd
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1.2 Velkommen som bruker av
Barn i friluft!

Friluftsrådenes  Landsforbund

”Barn i friluft” er først og fremst en idéperm – et oppslagsverk for voksne med gode ideer til 
uteaktivitet for barn i alderen 1-10 år. I tillegg ønsker vi å styrke de voksnes friluftskompetanse; 
både praktisk og organisatorisk.
 
I kapitlet ”Friluftsliv” finnes det meste av det som kan bidra til å øke kompetansen om friluftsliv. 
Men friluftsliv er først og fremst et håndverk og læres best gjennom praktisk handling. Lær 
av hverandre, eller delta på kurs i friluftsråd eller andre friluftsorganisasjoner. Den viktigste 
oppgaven for de voksne, er å legge til rette for at barna har det bra. Er barna passe varme, tørre, 
mette, utørste, uthvilte og trygge, ligger alt til rette for flotte opplevelser i friluft. 

I kapitlet ”Innledning” ønsker vi først å bidra til økt kompetanse om hvorfor barn trenger 
opplevelser i friluft. Dette finnes i underkapitlet ”1.3 Uteaktivitetens verdigrunnlag – hvorfor 
være i friluft?” Dernest presenterer vi en planleggingsmetode for å organisere uteaktiviteten slik 
at dere lettere kan dra nytte av de unike mulighetene som nærområdet gir. I ”1.6 Sikkerhet og 
førstehjelp” retter vi fokus mot helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) når vi har ansvaret for 
barn ”utenfor gjerdet”. Til slutt er det to egne kapitler for barnehager og SFO. Det første ser litt 
nærmere på sammenhengen mellom ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006)” 
(R-06) og uteaktivitet, og det andre gir ideer til organisering av uteaktiviteten i SFO.

I de resterende kapitlene finner dere over 200 aktivitetsideer. Ideene er rettet mot voksne som 
har med seg barn i friluft. Ikke alle aktivitetene kan gjennomføres av barna alene. Ofte er det en 
forutsetning av det er voksne som driver aktiviteten, men barna kan hjelpe til og har noen ganger 
stor glede av resultatet. I tillegg er det stor forskjell på ettåringer og fjerdeklassinger. Derfor er 
alle aktiviteter markert med ett eller flere symboler oppe i høyre hjørne for å signalisere omtrent 
hvem aktivitetene passer for.

Ca. 1-3 år     Ca. 3-6 år Krever modenhet i 
forhold til bokstaver, tall, 
sammensatte regler etc.

Hovedmålgruppen for denne idépermen er personalet i barnehager. Derfor er aktivitetene 
strukturert i forhold til fagområdene i R-06. I tillegg ønsker friluftsrådene å nå hele befolkningen 
med gode uteaktiviteter. Videre i teksten finnes avsnitt som spesielt er skrevet til andre brukere 
av idépermen. For læringsarbeid i skolen har friluftsrådene egen idéperm med forankring 
i fagplanene i læreplanen, ”Læring i friluft 1.-10.klasse”. Les mer om denne mot slutten av 
innledningskapitlet.

  Velkommen som bruker
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Friluftsrådenes  Landsforbund

Tilpasninger for barn med funksjonsnedsettelser
Alle trenger introduksjon, opplæring og motivasjon for å ta del i et variert friluftsliv og gjøre det 
til en del av sin hverdag – ikke minst barn med funksjonsnedsettelse. Naturopplevelser bidrar 
til et opplevelses- og sanserikt liv, en indre ro, samhold, opplevelse av mestring og er et viktig 
bidrag til nødvendig fysisk aktivitet. Mange barn med funksjonsnedsettelse trenger særskilt 
tilrettelegging, tilpasning og opplæring for å kunne drive friluftsliv. Vår erfaring er at det er mulig, 
og ofte enklere enn man tror!

Har dere barn som trenger litt ekstra tilrettelegging, så ikke la det hemme deres uteaktivitet. 
Har dere rullestolbrukere, så gå langs turveier, har dere barn med hjerteproblemer eller astma/
allergi, så ta hyppige pauser med innholdsrike stopp eller har dere svaksynte barn så legg opp til 
aktiviteter der mange sanser tas i bruk.

Ønsker dere flere ideer og økt kompetanse, så ta kontakt med friluftsrådene (se adresseliste) 
eller bestill heftet ”Klart det går…!” som står omtalt under ”1.9 Materiell fra friluftsrådene”.

Bruk ”Barn i friluft” i barnehagen
Med full barnehagedekning blir det økt fokus på kvalitet og innhold i barnehagen, og 
barnehagene blir gradvis tatt med som del av utdanningssystemet i Norge. Tall og bokstaver, 
begreper og faktakunnskap er på full vei inn i barnehagen. Friluftsrådene håper at ”Barn i 
friluft” kan være til hjelp for barnehagene slik at de fortsetter sitt gode læringsarbeid gjennom 
lek og opplevelser med stor vekt på uteaktivitet og motorisk utvikling. Det krever systematisk 
planlegging.

Det bør være et mål for barnehagene å klyve over gjerdet minst en dag i uka og ta i bruk 
nærområdene. Hvordan uteaktivitet kan ha sentral plass og samtidig forankres til fagområdene i 
R-06, gir vi en introduksjon til i ”1.7 Barnehager i friluft”.

Bruk ”Barn i friluft” i SFO
Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletida, gi barna 
omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktivitet og være tilpasset barnas og 
foreldrenes behov.

I denne idépermen finnes en rekke forslag til ute- og friluftsaktiviteter som passer for SFO. Det 
er særlig viktig at alle barn er i fysisk aktivitet minst en time hver dag. Gjennom artige aktiviteter i 
SFO håper vi også at barna utvikler en innholdsrik egenerfart aktivitetsbank. 

I kapitlet ”1.8 SFO i friluft” gir vi praktiske tips om hvordan uteaktivitet og friluftsliv kan 
organiseres, tilrettelegges og gjennomføres i SFO.

  Velkommen som bruker
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Friluftsrådenes  Landsforbund

Bruk ”Barn i friluft” ved innarbeiding av mer fysisk 
aktivitet i skolen 
Det er økt fokus på fysisk aktivitet i skolen. Gjennom utvidet skoledag legges det til rette for fysisk 
aktivitet hver dag. Aktivitetene i denne permen, sammen med aktivitetene i ”Læring i friluft 1.-10. 
klasse”, kan bidra til opplegg, innhold og variasjon.

De fleste ideene bidrar til fysisk aktivitet i seg selv som for eksempel utelekene. I tillegg 
innebærer mange tiltak at barna må forflytte seg til andre steder i nærområdet. Denne 
forflyttingen har ofte feilaktig blitt sett på som en ”tidstyv”, men er tvert i mot et viktig bidrag til 
fysisk aktivitet. Gjennom tiltak med økt fysisk aktivitet i skolen, får vi nå mulighet til å legge inn 
rask gange til nærmiljøets skogholt, bekk, bibliotek, idrettsplass og så videre.

De aller fleste aktivitetene i denne permen krever ingen form for bakgrunnskunnskap eller 
utdannelse, men kan gjennomføres av de aller fleste på en enkel måte; eldre ”aktivitetselever” 
som har ansvar for aktiviteter for de yngre, skoleassistenter, vaktmesteren, renholdspersonalet, 
rektor… Kanskje det er mange som kunne ha godt av avkobling og litt ekstra fysisk aktivitet en 
gang i uka?

Bruk ”Barn i friluft” i lag og foreninger
Ideer til uteaktiviteter er kjekt å ha i mange sammenhenger både som hovedaktiviteter og i 
pauser; på kortur, speiderleir, cuper, turneringer og stevner, sommeravslutninger, treningsleirer 
med mer. Det er spesielt kapitlet om uteleker som passer til dette. Men friluftsrådenes sterkeste 
anbefaling er 50-leken. Det tar litt tid å lage postene, men til gjengjeld kan den brukes om og om 
igjen, med like stor suksess gang på gang!

Idrettsskoler er idrettslagenes tilbud til barn til og med 12 år. Det skal være et variert 
aktivitetstilbud der barna får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer som i sal, på løkka, i skog 
og mark, på snø og is eller i vann. Mange av aktivitetsforslagene i idépermen bør egne seg godt 
for idrettsskolene.

I all idrett for barn og ungdom er allsidighet og variasjon viktig. Naturen er en unik arena for 
utvikling av motorikk, bevegelighet, styrke og utholdenhet. Vi tror mange av ideene våre er 
ypperlige for å skape variasjon og aktivitetsglede i oppvarming og trening for alle. 

Bruk ”Barn i friluft” i folkehelsearbeidet
En del barn er så lite i fysisk aktivitet at det er et helseproblem som helsestasjoner, 
skolehelsetjeneste og folkehelsekoordinatorer i økende grad må gripe tak i. Det er utfordrende 
å finne aktiviteter som er passe krevende og lystbetonte for barn som faller utenom tradisjonell 
idretts- eller friluftslivsaktivitet. Vi tror at idépermen kan gi nyttige tips, og vi foreslår blant annet 
disse aktivitetene som artige leker med moderat aktivitet som den enkelte kan tilpasse: 
50-leken, Siste par ut (se kapitlet ”Antall og form”), Høl i hatten (se kapitlet ”Språk”), Kreps og 
krabbe, Ekornsisten og andre sistenleker, Bytt tre, Evolusjonsleken, Kakkjerring, Sjøstjerner 
stjeler blåskjell, Boksen går, Titten på hjørnet, I midten, Hoppe egg, Anti over, Følg tauet, Hvor 
kommer dere fra og Fortet uten vann (se kapitlet ”Uteleker”).

  Velkommen som bruker
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Friluftsrådenes  Landsforbund

Bruk ”Barn i friluft” med familien
Idépermen er full av aktiviteter som kan bidra til å gjøre søndagsturer, ettermiddagsturer og 
feriedager mer innholdsrike og spennende. Eller hva med å arrangere barnabursdag eller 
vennegruppe med aktiviteter og mattips fra idépermen? Ønsker du som privatperson at barn 
og unge skal få gode opplevelser i friluft, lar du dine egne barn ta med venner på turene – og 
gjerne hele familien til vennene! Sammen kan dere leke, oppleve og oppdage. Det bidrar til godt 
fellesskap med dine barns venner og deres familier – og det kan komme godt med opp gjennom 
oppveksten – ikke minst i de utfordrende ungdomsårene! 

Vi ønsker alle våre brukere og lesere lykke til med planlegging og gode opplevelser med 
barn i friluft. Ønsker dere mer informasjon, er dere velkomne til ta kontakt med deres 
lokale friluftsråd eller Friluftsrådenes Landsforbund

  Velkommen som bruker
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1.3 Uteaktivitetens verdigrunnlag
- hvorfor være i friluft?

Friluftsrådenes  Landsforbund

Virkelighetsnær læring 
Friluftsrådenes pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved å lære ”om 
virkeligheten i virkeligheten”; lære om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om 
nærmiljøet i nærmiljøet. Den beste læring skjer når barn selv får erfare og bruke mange sanser 
samtidig. Dette er ingen ny tanke; urgamle ordtak f.eks det kinesiske fra lenge før Kristi fødsel 
sier det samme: ”Jeg hører og glemmer. Jeg leser og husker. Jeg gjør og forstår.”

Barnehagene har en lengre tradisjon innen praktisk aktivitetspedagogikk enn skolene. I tillegg 
har de uformelle læringssituasjonene hatt sentral plass – men det skjer store forandringer på 
kort tid. Pedagogtettheten synker som følge av den raske veksten i antall barnehager, og i tillegg 
vektlegges læringsbegrepet nå i større grad enn tidligere. Resultatet kan fort bli: Vi lærer inne og 
leker ute. Derfor formidler vi gjennom denne idépermen gode læringsaktiviteter knyttet opp mot 
fagområdene i R-06. Videre er det er naturlig å se uteaktiviteten i sammenheng med det som 
skjer inne; planlegging, bearbeiding og sette ny kunnskap inn i en større sammenheng.

Men selv om læring ikke er et hovedmål, kan vi lære noe av alt, bare vi tenker oss om. Å lære 
noe nytt gleder barn både på en søndagstur, på sommeravslutning med fotballen eller i en 
timesaktivitet i SFO.

Fysisk aktivitet 
Fysisk inaktivitet kan bli framtidas store helseproblem. Barnehagen og SFO er viktige arenaer 
for fysisk aktivitet fordi: 

Nær sagt alle barn går i barnehagen og SFO, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. 
Det er særlig viktig med regelmessig variert fysisk aktivitet i alderen opp til 12 år for normal 
vekst og utvikling (blant annet for optimal utvikling av nerveoverføringsbaner mellom 
hjernehalvdelene) 
Det er særlig viktig alderstrinn for å innarbeide sunn livsstil og gode vaner, og tilegne seg 
ferdigheter i ulike aktiviteter. 
Barnehagen omfatter om lag 10 000 timer fra 1-6 år ved full plass 

Helsedirektoratet anbefaler minst 60 minutter fysisk aktivitet for barn hver dag ut fra et 
helsemessig perspektiv for naturlig vekst og utvikling. Undersøkelser viser at 9-åringene stort 
sett (91% av guttene og 75% av jentene) oppfyller anbefalingene, men hos 15-åringene står det 
dårlig til; kun 54% av guttene og 50 % av jentene innfrir anbefalingene. Det må være et mål for 
alle som arbeider med barn å bidra til at barn får utvikle en innholdsrik egenerfart aktivitetsbank. 
Den bør bestå av mange gode opplevelser med ulike aktiviteter som bidrar til moderat fysisk 
aktivitet gjennom lek, friluftsliv og idrett. Med en slik selvopplevd aktivitetsbank står de bedre 
rustet når de etter SFO-alder skal organisere sin egen fritid og velge mellom blant annet 
uteaktivitet, TV og PC. 

•
•

•

•

  Uteaktivitetens verdigrunnlag
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Naturopplevelser 
Ved å være ute vil barn lære seg å bli kjent med naturen. De får erfaring med å kle seg, takle 
vær og vind og ta vare på seg selv og andre. Dette er viktig lærdom for å bli glad i å være ute og 
en forutsetning for å bli glad i den naturen som omgir oss og glede seg over det klimaet vi lever 
med.

Friluftsrådenes arbeidet bygger på tanken om at mange gode naturopplevelser i barndommen 
gir tilhørighet til naturen, en økt forståelse for samspillet mellom natur og mennesket og et 
ønske om å ta vare på naturen. Dette kan skje gjennom å velge innholdsrike naturmiljø for 
aktivitetene, ta seg tid til å sanse og kommentere kvaliteter og ved tilrettelegging av oppholds- 
og rasteplasser som barna får et forhold til. Videre bør alle være bevisste på hvilke signaler som 
blir gitt videre ved valg av materiale, hvordan en rasteplass forlates og hvordan hensynet til livet 
rundt oss blir ivaretatt.

Godt sosialt miljø 
Uteaktivitet gir nye og andre sosiale relasjoner enn inneaktivitet. Det gjelder både mellom barna 
og mellom barn og voksne. For noen barn kan uteaktiviteten gi mestringsopplevelser som ikke 
kan oppleves inne, og de som sjeldent eller aldri får bidratt med noe konstruktivt i fellesskapet 
inne, kan ofte ha noe praktisk å bidra med ute. Ved variert bruk av naturen som opplevelses- og 
læringsarena og en voksen veileder som har blikk for alle barnas kvaliteter, kan det legges til 
rette for gode opplevelser for alle, og et bedre sosialt miljø med mindre konflikter og erting.

  Uteaktivitetens verdigrunnlag

Friluftsrådenes  Landsforbund
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1.4 Organisering av uteaktiviteten
Læringssteder i nærmiljøet
Nærmiljøet har unike kvaliteter som kan utnyttes i barnas læringsarbeid. Friluftsrådene 
bygger sitt læringsarbeid på at barna får en større forståelse ved å lære ”om virkeligheten i 
virkeligheten”. Salten Friluftsråd har utarbeidet en didaktisk arbeidsform der valg av læringssted 
er utgangspunktet for undervisningen. Les mer om denne arbeidsformen, Stedsbasert læring, på 
www.uterin.salten.no. For å legge til rette for en slik tilnærming og for å gi uteaktivitet legitimitet, 
er det viktig å synliggjøre aktivitetene i planarbeidet.

Det finnes mange læringssteder i nærmiljøet. Felles for de alle er at de innehar en pedagogisk 
merverdi som gjør at barn lærer bedre av å være på dette læringsstedet enn andre steder

Type/tema Eksempler på læringssted
Kulturminne Krigsminne, museum, kirke, klippfiskberg, bjørnehi, torvmyr, gammelt 

kraftverk, handelssted, verneverdige hus, gamle tufter, vikinggraver, 
skiferbrudd, danseplatting 

Bedrift Gårdsbruk, fiskeoppdrett, aluminiumsverk, skjelloppdrett, bank, 
sagbruk, møbelverksted, planteskole, lysstøyperi, bilverksted, bakeri, 
begravelsesbyrå, gartneri, trykkeri, verft, databedrift, avis, radio, 
rørlegger, arkitekt, reklamebyrå, pelsdyroppdrett, reisebyrå, hotell

Institusjoner o.l. Eldrehjem, sykehus, kommunehus, bibliotek, humanitære organisasjoner, 
ulike trossamfunn, kulturhus, flyktningmottak, vegkontor, forsvaret, post, 
politi, høgskole/universitet, idrettsanlegg, turistinformasjon, veterinær

Teknologi Vanntårn, renseanlegg, e-verk, læremiddelsentral, ulike teknologibedrifter
Handel Matbutikk, bensinstasjon, torg, sportsbutikk, kiosk, musikkforretning
Samferdsel Vei, jernbane/jernbanestasjon, flyplass, båt, båthavn 
Naturlokaliteter Eng, skog, trær, lynghei, fjære, steinstrand, mudderstrand, saltvann, 

vann/innsjø, elv/bekk, myr, veikant/grøft, fjell/kolle/knaus/bakke, stein/ur, 
grustak, bane/flate, områder med snø, grotte, isflate

Tabell: Eksempler på læringssteder hentet fra www.uterin.salten.no.

Læringsstedene inn i planene
For å systematisk kunne benytte den iboende pedagogiske merverdien i nærmiljøets 
læringssteder, har friluftsrådene gjennom årene bidratt til at uteaktiviteten forankres i planene. 
Dette kan blant annet gjøres gjennom metoden som beskrives her.

1. Kartlegging av nærmiljøets læringssteder – Hvor?
Skaff dere kart over nærmiljøet f.eks. gjennom kommunenes kartsider på internett. La 
ressurspersoner blant barn og voksne får komme med eksempler på gode læringssteder som de 
markerer på kartet. La hvert sted i det videre arbeidet ha et navn (eller et nummer).

Friluftsrådenes Landsforbund
 Salten Friluftsråd

 Organisering av uteaktiviteten
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2. Kartlegging av ressurser i nærmiljøet – Hvordan?
Hvordan kan læringspotensialet i de kartlagte læringsstedene nyttiggjøres? Har dere selv 
kompetanse på å utnytte dem? Er det noen som jobber på stedet som kan hjelpe dere? Vet dere 
om ressurspersoner i kommunen eller blant frivillige organisasjoner og i næringslivet som kan 
hjelpe dere? Knytt de navngitte læringsstedene til ideer om hvordan dere kan utnytte dem f.eks. 
i et tankekart.

3. Aktiv læring – Hva?
Hvilke aktiviteter skal vi gjennomføre sammen med ressurspersonene for å dra nytte av 
læringsstedets iboende egenskaper? Denne idépermen vil forhåpentligvis hjelpe dere et stykke 
på vei til hvordan dere kan oppdage naturområder både med kroppen og gjennom undring. Utvid 
tankekartet med et nytt nivå der ideer til aktiviteter settes inn. 

4. Forankring i overordnede planer – Hvorfor?
Hvorfor skal barna lære noe på dette læringsstedet? For de fleste som tilbyr aktiviteter for barn, 
er det viktig med en forankring i læringsarbeidet. Barnehagene skal forankre arbeidet sitt i R-06 
og de fleste SFOer har sine mål fastlagt av kommunen. Skolene har sitt læringsarbeid forankret 
i Læreplanene i Kunnskapsløftet (LK-06).  Annen fysisk aktivitet kan være forankret i andre 
planer. Idrettskolene har mål for sitt arbeid, det samme har speiderne og 4H. Knytt overordnede 
mål til tankekartet slik at de står i samsvar med stedet, ressursene og aktivitetene.

5. Gjennomføring – Når?
Ikke alle aktiviteter kan gjennomføres til alle årstider. Derfor er det viktig å tidsfeste aktivitetene i 
tankekartet.

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

 Organisering av uteaktiviteten

Figur: Eksempel på utdrag fra et tankekart

Hele året

Hele året 

Nærmiljø og samfunn
- blir kjent med og deltar i 
samfunnet gjennom
opplevelser og erfaringer i 
nærmiljøet

Kommunikasjon, språk og tekst
- får et positivt forhold til tekst og bilde
som kilde til estetiske opplevelser og
kunnskaper, samtaler, og som 
inspirasjon til fabulering og nyskaping
- blir kjent med bøker, sanger, bilder,
media m.m. 

Når?
Hvorfor?

Bli lest for 

Låne bøker

Hva?

Barne-
bibliotekaren

Hvordan?

BiblioteketHvor? UTEAKTIVITET I 
BARNEHAGEN
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6. Fra tankekart til lokale planer
Med utgangspunkt i når de ulike aktivitetene kan gjennomføres, kalenderfestes de til ulike tider 
av året. Ved hjelp av tankekartet følger da forankring, aktivitetsforslag, ressurspersoner og 
læringsstedet med. Ved hjelp av et tilsvarende skjema som i eksempelet under er planen klar. 
Lykke til!

Når? (uke) Hva? Hvor? Hvordan? Hvorfor?
16 Gå til biblioteket

Låne bøker om 
våren

Biblioteket Bibliotekaren 
leser for oss og 
vi låner med 
oss bøker til 
barnehagen

Kommunikasjon, språk 
og tekst
- får et positivt forhold til 
tekst og bilde som kilde 
til estetiske opplevelser 
og kunnskaper, 
samtaler, og som 
inspirasjon til fabulering 
og nyskaping 
- blir kjent med bøker, 
sanger, bilder, media 
m.m.

17 Gå til 
blomsterbutikken
Kjøpe frø
Så frøene

Blomsterbutikken Eieren forteller 
oss om de ulike 
blomstene og 
viser oss hvordan 
vi skal så

Natur, miljø og teknikk
- får erfaringer med 
og kunnskaper om dyr 
og vekster og deres 
gjensidige avhengighet 
og betydning for 
matproduksjon
Nærmiljø og samfunn
- blir kjent med og 
deltar i samfunnet 
gjennom opplevelser og 
erfaringer i nærmiljøet
Antall, rom og form
- tilegner seg gode 
og anvendbare 
matematiske begreper

18 Plukke 
vårblomster
Presse blomster

Gapahuken Mari forteller om 
blomstene etter 
at vi har plukket

Natur, miljø og teknikk
- opplever naturen og 
undring over naturens 
mangfoldighet
- Kommunikasjon, språk 
og tekst
videreutvikler sin 
begrepsforståelse 
og bruker et variert 
ordforråd

Tabell: Eksempel på plan for uteaktivitet i en barnehage som har en turdag i uka

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

 Organisering av uteaktiviteten
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Drømmestedet er et område i naturen hvor barna kan leve ut sine fantasier eller bare drømme 
seg bort. Det er fristedet vi lengter tilbake til senere i livet samtidig som vi stadig jakter på nye 
drømmesteder.

Den ideelle naturlekeplassen er en visjon i hodet til de voksne. Men i det samme hodet befinner 
også alle begrensningene seg i forhold til sikkerhet og forskrifter. Det kan derfor være en 
fordel å ha med seg Ronja Røverdatter som rådgiver når du skal lete etter drømmestedet. 
Drømmestedet for utelek skal være preget av mangfold. Det skal være “farlig” samtidig som det 
skal være tryggheten selv. Det skal være åpent og likevel tilby spennende gjemmeplasser. Den 
gode naturlekeplassen må gjerne ha rennende vann, stille vann, stup og knauser, bakker, trær, 
sletter og åpne flater, klatresteiner og røtter.

Vann
Vann er spennende og vann er vått. Vann kan ha badetemperatur og vann kan fryse til ei lekker 
isflate som bare venter på aktivitet. Vann i alle former er som magneter på barn og gir anledning 
til spontan lek og moro. Vannets evige bevegelse og sirkulasjon fascinerer. Alt fra en plaskedam 
som fylles når det har regnet, til et myrhull fullt av gjørme, insekter og frosk, er ideelt på 
drømmestedet. Ofte gir en liten bekk flere muligheter til lek enn ei stor elv. Bekken gir også friskt 
vann til matlaging og tørste barn. Vann er i tillegg veldig praktisk å slukke med, når bålet truer 
med å forvandle seg til en skogbrann. En bekk kan alltid demmes opp, og barn er som bevere 
i sine ustoppelige forsøk på å stoppe vannet. Forsøkene ender ofte med at demningen ryker 
og flodbølgene velter nedover leirplassen: Anskuelses-undervisning på sitt beste i forhold til 
klimaendring, geologiske prosesser og naturkatastrofer. Bekken kan være stedet for brubygging, 
krokodiller, slengtau og balansesteiner. Når dere skal dramatisere “De tre bukkene Bruse” 
eller “Kjerringa mot strømmen”, er det ikke dumt med ei ekte elv. Rennende vann er nesten en 
betingelse for å ha kappseiling der båtene kan være kongler, løv eller kvist dere finner omkring, 
og alle knep er tillatt for å la egen båt komme først.
 
Rennende vann er ren energi forteller kraftselskapene oss, så hvorfor ikke bygge sin egen 
kvern eller turbin? Eller kanskje man skal la bekken gjøre drømmestedet om til en gullgraverleir 
i Alaska, der ungene bygger vannrenner, vugger og panner, mens de sikter gullet ut av grusen. 
På bålet surrer bønner og flesk, mens grizzlybjørnene knurrer borti kjerret. Når drømmestedet 
senere er blitt et indianerland, er det helt naturlig at Kiowaene og Souixene holder til på hver sin 
side av den store floden. Fra elvebredden kan de skue ut på elvedamperens møysommelige 
ferd oppover elven. Kanskje bygger de ei kai for å ta i mot last fra passerende båter.

Er du så uheldig at du må finne drømmestedet i en av de mange ørkener i Norge, så får du 
heller kompensere med pyramider, beduiner og kameler. 

Stup, knauser og bakker
Hvor skal ungene ellers få lære om fart, fare og spenning? Ei slett skråning er utmerket til aking 
og fartskonkurranser når sneen har kommet. Noen bakker kan være litt ujevne for å få til en 
kulebakke. Andre kan være bratte slik at et tau kan legges ut for å holde seg i, når vi klyver 
opp eller rappellerer ned. Står det et tre med sterke greiner på toppen av haugen er lykken 
fullstendig, for da kan vi henge opp et slengtau med en stokk i enden for å sitte på (greinhuske).

1.5 Drømmestedet

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

 Drømmestedet
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Avhengig av dumdristighet og mot henter vi fart og slenger oss ut over avgrunnen, og ei kort 
stund er barnet en fugl og svever i luften. Livet henger (bokstavelig talt) i en tråd. Å være konge 
på haugen kjenner alle til; det blåser på toppen (når de andre vil overta plassen) samtidig som 
vi har vid utsikt over “kongedømmet”. Rydder vi unna noen trær i bakken kan det lages en bra 
bobsleighbane til vinteren når presenningen skal prøves som akeunderlag. Har du et lite stup på 
noen meters høyde er det fint for å montere en taubane fra treet på toppen ned til treet på sletta. 
Finn ei Y-formet grein til henge på tauet som rutsje-krok.

Skog, trær og kratt
Trær er verdens beste og mest naturlige klatrestativ. I likhet med rennende vann har trær 
også en uimotståelig tiltrekningskraft på barn i alle aldere. Drømmestedet har gjerne en jungel 
(lite skogholt med busker og kratt) hvor ungene kan gå på oppdagerferd eller finne sine egne 
hemmelige plasser. Å dramatisere norske eventyr eller jungelboken kan være vanskelig uten 
en liten skog. Mindre trær og kratt egner seg også som brensel og pølsepinner, men rør ikke de 
som vokser på drømmestedet. Man skal ikke sage av den greina som en sitter på, som kjent. 
Brensel til bålet bør man ha med seg, hvis ikke så risikerer dere en fremtid som nomadefolk. 
Naturen slites fort ned hvis alt av emner og brensel skal tas på stedet. Bruk hodet og tenk 
bærekraftig; det tar kort tid å felle et tre, men barna har blitt besteforeldre før det står ei ny bjørk 
der du saget ned den gamle. Av ungskuddene som spretter opp hver vår kan det derimot lages 
pølsepinner, seljefløyter, rognefløyter, kjøkkenredskaper, sopelimer, pilbuer, piler og løvhytter.

Har du trær og tau finnes det uendelige muligheter for lek og moro. Bruk passe tjukt tau, men 
det må ikke være for glatt. Gammeldags treslått hampetau er det beste, men ofte vanskelig å 
få tak i. Med hjelp av noen enkle knuter som dobbelt halvstikk, pålestikk og åttetallsknuter (som 
nærmeste friluftsråd eller den lokale avdeling av Baden Powell-bevegelsen kan bistå med kurs 
i) kan ungene få prøve ut taujungel, følg tauet, taukryss, taustige, taubro, taubane, balansetau 
med lianer, greinhuske eller balansestokk. I tillegg kan dere improvisere og kombinere i 
dagevis for å lage spennende hinderløyper og oppgaveløyper. Sjelden blir det mer åpenbart at 
mennesket kan stamme fra apekattene.

Sletter og åpne landskap
På slettene utkjempes de store slag. I de åpne landskapene er det plass til drageflyving 
og studier av stjernehimmelen. Alle ball-lekene som skal lekes (med unntak av volleyball 
og badminton hvor vi må ha to trær og et tau) trenger store rom uten for mange hindringer. 
Fotball og slåball er de klassiske aktivitetene på sletta, som alle kjenner reglene for. Men 
hvorfor ikke også prøve kanonball, slå den tredje, stikk og finn, boksen går, frisbeerugby, kaste 
lasso eller kubbespillet.Når vinteren har senket seg over sletta med dyp snø, dukker andre 
aktivitetsmuligheter opp.Nå kan det lages labyrinter for å leke streksisten eller bare for å gå seg 
bort. Eller man kan tråkke opp et stort hjul med nav og eiker, hvor ringsisten kan lekes. Ei slette 
på størrelse med en fotballbane som er dekket av en meter snø, tilsvarer 6000 kubikkmeter snø. 
Med litt skapende fantasi og mye måking kan dette bli snø nok til nesten tusen snøskulpturer 
eller en ismodell av Oslo rådhus i litt forminsket skala. Eller hvor mange snøballer kan det ikke 
bli av slikt et fjell av snø, inkludert snøfestninger, snøhuler, igloer og andre egnede byggverk?

Drømmestedet

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd
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Stubber, røtter og stein
Her har vi krydderet som gjør drømmestedet til et motorisk paradis. I motsetning til hva som 
ønskes i norsk standard for hageanlegg og parker, vil barn gjerne ha det litt rotet og uoversiktlig. 
Dess flere mystiske gjenstander og ting å utforske jo bedre. Løse steiner i forskjellige størrelser 
og utforming (tillike med røtter, tørrgreiner og kongler) kan fort bli til troll, dyr eller elementer i en 
labyrint. Konglene kan brukes i en konglekrig før de går tilbake i rollen som pinnedyr i Zoologisk 
hage. For de minste er en stor stein eller ei fururot tilstrekkelig utfordring som klatreapparat, 
uten krav til “EU-sand” eller andre mystiske reglement som begrenser normal fysisk aktivitet. 
Ungene kan fort bruke en hel dag på å samle røtter og greiner til å bygge naturteater eller 
hytter, dekorere trær, lage miniatyrland, labyrinter eller skulpturer. La fantasien få utfolde seg! 
Kanskje er det en byggeplass eller ei strand i nærheten hvor dere kan hente ymse materialer 
(plastbokser, bordbiter, poser, papir, spiker, plank eller plater) for å skape ytterligere mangfold på 
drømmestedet?

 Drømmestedet

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd
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1.6 Sikkerhet og førstehjelp

Ikke begrens den fysiske aktiviteten!
Samfunnet vårt har de siste tiårene blitt tilrettelagt for inaktivitet; rulletrapper, heiser, elektriske 
garasjeporter og dører, motoriserte gressklippere og snøfresere, vi kjører bil i stedet for å gå 
og sykle i nærmiljøet.… Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli en av de største utfordringene for 
folkehelsen, - vi må ikke bidra til den utviklingen, men være med på å snu trenden!

Vi må la barna få utfolde seg i et variert, utfordrende fysisk miljø. I et slik miljø kan de selv 
finne utfordringer som er akkurat passe. Barn trenger å oppleve ”farlige” situasjoner; det er slik 
de erfarer hva som er farlig og hvordan de skal komme seg ut av vanskelige situasjoner. Et 
risikofritt lekemiljø blir derfor en farlig illusjon, der barn verken motorisk, fysisk eller psykisk lærer 
å håndtere farer. Et utfordrende lekemiljø er en forutsetning for normal bevegelsesutvikling, 
sansemotorisk utvikling - og hjerneutvikling!

Hva er farlig?
Det er imidlertid viktig å skille mellom objektive og subjektive farer. Med objektive farer menes 
den reelle risikoen. Utstyr og konstruksjoner må følge sikkerhetskravene. Tau, bolter og andre 
festeanordninger må holde. Barna må sikres mot ytre farer som f.eks. trafikk, dypt vann, 
høye fall og klemfarer. Med subjektive farer menes den opplevde, følte risikoen, barnas egne 
vurderinger av de situasjonene som de kommer opp i leken. Barn trenger derfor utfordrende 
lekemiljøer der de selv kan bestemme hvor høyt de skal klatre, hvor stor fart de skal ta, og finne 
sitt grenseland for å utvikle seg. Slik vil de selv erfare hva som er farlig og på sikt selv kunne 
vurdere hva som er objektive farer.

ROS-analyse
Å ta sikkerhet på alvor innebærer både å forebygge alvorlige ulykker og unngå at kravet til 
sikkerhet blir et unødvendig hinder for utfordringer og fysisk aktivitet. Når vi skal gjennomføre 
aktiviteter eller tilrettelegginger på en naturlekeplass, må vi på forhånd ha vurdert hva som utgjør 
risikoene. Dette kan gjøres gjennom en Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS). En enkel måte 
å gå fram på er å bryte aktiviteten ned til ulike enheter i løpet av dagen og så spørre seg: Hva 
kan gå galt? Hva er konsekvensen dersom det går galt? Hva kan vi gjøre for at det ikke skal gå 
galt? Hva gjør vi dersom ulykken inntreffer? En enkel ROS-analyse kan lages i en tabell. Det er 
ikkje nødvendig å lage slike ROS-analyser hver gang man skal på tur, men her er eksempler på 
hvilke aktiviteter man bør gjøre det for:

Den vanlige gåturen fram til ”vårt faste sted”
De farligste aktivitetene: Bål/ grilling, bruk av kokeapparater, kniv, øks og sag.
De vanligste aktivitetene: Vannaktiviteter, klatreaktiviteter, tarzanhusking, taubanekjøring 
– det kommer an på hva dere har i deres nærmiljø
De store årlige utfluktene (se eksempel fra Tennfjord barnehage)

•
•
•

•

Sikkerhet

Friluftsrådenes Landsforbund
 Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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Eksempel frå tur til fjæra med Tennfjord barnehage:

Generelt har dei vaksne alltid med seg førstehjelpssaker og ein (eller fleire) mobiltelefon på tur.
På mobiltelefonen ligg nummer til barnahagen/styrar og til giftinformasjonssentralen 22 59 13 
00. I tillegg har ein med telefonliste til foreldra.

1. Turen til og frå mellom barnehagen og fjæra
Beskriving av turen Faremoment Tiltak
Turen frå barnehagen til fjæra 
går stort sett gjennom lite 
trafikkerte vegar gjennom eit 
regulert byggefelt

Småbarn og trafikk Synliggjering for bilistane
– born og tilsette brukar 
refleksvest i trafikken
Gjere spontanutfall frå borna 
vanskelegare
– borna går i rekke og held 
hendene saman 2 og 2
- ein vaksen i framkant og ein 
vaksen i bakkant

Ein stad må vi krysse ein 
veg der bilane kjører ein del 
fortare.

Stoppe før krysset og samle 
alle borna og få merksemda til 
kryssinga av vegen.
Sjå godt til høgre og venstre 
før ein kryssar vegen.

2. Destinasjonen fjæra
Beskriving av turen Faremoment Tiltak
Oversiktleg fjære med nokre 
rydda båtstøer med store 
steinar og skliskinner til 
båtane. Skjerma område 
utan verken strøm eller 
store bølgjer under normale 
værforhold.

Kreosot
Gamle naust, brygger og 
støer har ofte vore sett 
opp i kreosotbehandla 
trevirke (Markert sterk lukt 
og materiale svettar svart i 
varme) – einskilde born og 
vaksne kan reagere allergisk 
på kreosot

Unngå at borna leikar med 
eller på (t.d. på ei brygge av) 
kreosotbehandla trevirke. 
Vask av områder på kroppen 
eller skift kle som kjem i 
kontakt med kreosot.

Fallskade
Borna kan skli på store steinar 
eller glatt virke på skliskinnen 
i båtstøene.

Jevnt over snilt fallunderlag 
(småsteina strand) og lav 
fallhøgde – akseptabel risiko. 
Ingen tiltak naudsynt

Friluftsrådenes  Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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3. Aktiviteten i fjæra
Beskriving av aktiviteten Faremoment Tiltak
Plukke krabber Klemme seg eller få kutt av 

glasskår eller rur
Ingen spesielle – ha med 
plaster i førstehjelpssakene

Lett kledde barn og sterk sol Barnehud kan bli fort solbrent Ta med og bruke solkrem på 
borna

Mange barn å passe på – kan 
vere vanskelig å huske å 
smøre alle

Ansvarsfordeling:
Vi fordeler borna mellom dei 
vaksne på turen slik at kvar 
vaksen har spesielt ansvar for 
å følgje opp ”sine barn”

Vasse i strandkanten Kan bli våte og kalde. Kan 
vasse litt lenger ut eller legge 
seg under (symje)

Innhente løyve frå foreldra før 
ungane får vasse og bade

Blir våte og eller kalde Ha med skift og handkle
Drukning eller annan skade Vaksne må ha oversikt over 

borna. Fordele barna mellom 
dei vaksne.
Tilsette har førstehjelpskurs 
og kan hjerte- lungeredning

4. Mat på bål
Beskriving av aktiviteten Faremoment Tiltak
Tenne bål og grille fisk eller 
lage fiskeburger

Brannskader på born eller 
vaksne

Ha med branngele 
og sterile kompress i 
førstehjelpssakene. 

Brennande glør som kan flyge 
med vinden

Unngå å fyre med papir, papp 
eller anna materiale som flyr 
med varme eller vind

Stein som vert sprengt av 
varme.
Varme frå bålet som knuser 
eller sprekker opp stein som 
er fuktig

Unngå å legge stein frå 
flodmålet rundt bålet
Ikkje lage bål på svaberg eller 
inntil store steinar

Brann Sløkke bålet godt før ein går. 
Ikkje fyre bål på eller ved 
brannfarleg materiale (røter i 
sanden osv)

Friluftsrådenes  Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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Registrering av skader og avvik
Det kan være en fordel å registrere de skadene og avvikene som skjer. Slik kan man over tid se 
om enkelte aktiviteter bør gjennomføres på en annen måte. Kanskje har man i en periode svært 
mange kutt i fingeren med kniv? Viser det seg at alle kuttene har skjedd under vandringen til og 
fra naturlekeplassen, bør rutinene legges om, og knivene ligge i sekken når vi går.

Skadeskjemaet skal alltid ligge sammen med 1. hjelpsutstyret og fylles ut ved alle personskader. 
Skjemaet bygger på en observasjon av hendelse og konsekvens,- det skal ikke synses om noen 
årsak.

Avviksskjemaet skal benyttes ved alle uventa situasjoner. Eksempel på avvik: Kajakkvelt, uventa 
slitasje på klatretau, ”alvorlige” kutt med kniv, øks, sag, barn som forsvinner mm.

Eksempler på skade- og avviksskjema, finnes bakerst i kapitlet. Passer de for deres bruk, så ta 
gjerne kopier av disse. Ta vare på de utfyllte skjemaene over lengre tid, både for å fange opp 
eventuelle ulykker som går igjen, men også fordi det etter noen ulykker oppstå senskader. Da 
kan det være greit å kunne gå tilbake og se hva som faktisk skjedde, i skadeskjemaet.

Sjekk slitasje på naturlekeplassene
Har dere tilrettelagt for fysisk aktivitet (naturlekeplasser, tarzanhusker etc) i et område, må det 
lages rutiner for kontroll av disse tilretteleggingene (hvor ofte og hva som skal kontrolleres). 
Bakerst i kapittelet finnes skjema som kan brukes til dette. Er det noen tiltak som må følges 
opp, kan det føres inn i ”Tiltakskortet” som også finnes bakerst i kapittelet. Der skal skaden på 
utstyret og forslag til løsning beskrives. Når skaden er utbedret, skal det beskrives hva som ble 
gjennomført.

Håndtering av ulykker
Alle som jobber med barn, vet at ulykker kan skje uansett! Barnehager, skoler og SFO har 
som regel gode rutiner på hva de gjør når ulykker oppstår: Viktige telefonnumre (foreldre, lege, 
giftsentralen), hvem ringer hvem, hvem gjør hva, hvem håndterer media med mer. Hvordan dette 
gjennomføres, vil blant annet avhenge av hvem man har med seg på tur, hva slags tur, hvor 
man er og hvor gamle deltagerne er. Det som er viktig, er at rutinene er nedtegnet, og at alle vet 
hvem som skal gjøre hva.

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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Førstehjelp

Dette kapittelet er meint å gi nokre grunnleggande praktiske og gode tips frå erfaringa som 
Friluftsråda har frå sitt arbeid med 1000-vis av barn årleg i uteaktivitet i all slags vêr. I råda tar vi 
utgangspunkt i den tilrådde førstehjelpsposen.

For kurs og utdjupande materiell ber vi deg ta kontakt med di lokale røde kors foreining, Norsk 
Folkehjelp, Norsk luftambulanse eller tilsvarande organisasjonar.

Er du i tvil ved ein skade så kan du alltid ringe til medisinsk naudnummer 113 og få rettleiing til 
korleis du skal handtere skaden og få eventuell assistanse utanfrå. Fyll ut skadeskjema så snart 
det let seg gjere. Ved ekstern hjelp, til dømes dersom barnet vert frakta vekk med ambulanse, 
kan det vere freistande å sende med skadeskjemaet – sidan det der står mykje viktig 
informasjon. I så fall bør du straks fylle ut eit nytt til eige arkiv og husk å notere eventuelle vitne. 

Skrubbsår
Kanskje den vanlegaste skaden som vi møter i uteaktivitet er skrubbsår.
Skrubbsår svir – og er i regelen overflatiske (ganske grunne sår). Men skrubbsår er ofte fulle av 
sand og skitt. På tur vaskar du såret reint med flaska med saltvatn. Bruk pinsett for å fjerne skit 
som måtte sitte fast. Ein rein kompress kan du nytte til å vaske såret reinare. Vask frå midten 
og utover slik at du ikkje drar skitt inn i såret. Legg på plaster på eit lite skrubbsår eller eit reint 
kompress på større skrubbsår og tape den fast med sportstape.
NB. Når du kjem tilbake til barnehage/sfoen, så ser du over såret på nytt og reinsar det med 
Pyrisept eller tilsvarande og legg på nytt reint plaster/kompress. 

Kuttsår
Sjølv om vi praktiserer forsiktig bruk av kniv så skjer det av og til kuttskader.
Men også ein del vekstar kan gi kuttsår. Eit eksempel er om borna prøver å dra av alle blada på 
ei bregne ved å lukke handa rundt og dra handa langsetter bregnen. 
Kuttsår kan blø mykje. Vask eller tørk vekk blodet med ein rein kompress. Lukk sårkanten 
saman med plaster eller sportstape. Tips: Du kan ta ei remse av sportstapen og klippe den så 
den ser ut som eit timeglas. Hold sårkantane saman og legg tynnaste delen av timeglaset over 
såret. Fest kantane på sportstapen. Beskytt såret om naudsynt med ein rein kompress utanpå. 
Ved djupe kutt eller mistanke om kutt i sener så oppsøk lege så snart som råd.

Frostskader
Barn er aktive og som regel godt kledd. Men frostskader skjer fort på barn på hud som ikkje er 
tildekt. Typisk er lokale frostskader på kinn, nase og øreflippar.

Det som er viktig å vere klar over at slike lokale frostskader skjer hyppigast på barn ved 
kombinasjonane av fukt/væte og vind. Det vil seie frå 0-4 grader, plussgrader!!!, med regn og 
vind ….
Har ein først fått lokal forfrysning så får ein det ofte igjen. - Og lettare enn forgje gang.
Det er difor svært viktig å førebygge ved å nytte spesial kuldekrem (kjøp på apotek). Sjå ofte på 
kinna til barna når det er fuktig og vind, eller når barna baksar i kald snø som smeltar på kinna. 
Får barna rosa flekkar på bar hud så er det eit forvarsel på lokal frostskade og ein bør gjere alt 
for å hindre vidare nedkjøling. Dekk til huda og ta eventuelt barnet med dei inn. Dersom barnet 
får rosa flekker som er kvite i midten så har det skjedd ein lokal frostskade.
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Varm opp med hudkontakt (ikkje gni- da forverrar du skaden) og ta barnet inn i varmen.
Fingre og tær er også utsett for lokal frostskade eller nedkjøling med påfølgjande ”naglebet” i 
oppvarmingsprosessen.
Ha med reservevottar og reservesokkar i brødposar for å hindre nedkjøling og å auke trivselen!

Dersom barnet blir passivt eller berre sit stille (og ikkje er i aktivitet) så kan det vere at barnet 
er i ferd med å få nedsett kroppstemperatur/nedkjøling. Ta kontakt med barnet og finn på 
leikeaktivitetar. Om barnet ikkje responderer eller vil vere med på leiken så avbryt og ta med 
barnet inn i varmen. Tilby varm drikke som saft eller kakao.

Brannskadar
Brannskadar kan skje dersom barnet kjem i kontakt med varme kjelar og steikeheller/grillrister 
ved bålet. Kjem i kontakt med varmt innhald i gryter som varmt vatn (suppe, kaffi, garnfarging) 
eller kontakt med open eld eller glør frå bålet.

Generelt skal alle brannsår kjøles ned lenge med temperert vatn – minst i 15 minutt.
Etter nedkjøling dekker du såret eller skadeområdet med branngele. Og legg eit sterilt kompress 
utanpå for beskytte. Dersom barnet har store forbrenningar (større enn handflata til ein vaksen), 
så skal barnet alltid takast med til lege.

Astma, diabetes og allergiske reaksjonar
Når ein har med ei barnegruppe på tur, så er det viktig at ein har ein god dialog med dei 
føresette. Dei vaksne som har ansvar for barna ute, må få god informasjon om symptom dei skal 
sjå etter, eller kva barn kan reagere sterkt allergisk mot. I samråd med dei føresette bør ein bli 
einige om kva tiltak ein eventuelt skal i verksette. T.d. medisinering eller transport til lege.

Stikk og bitt
Stikk frå insekt som mygg, kveps og bie er i regelen ufarlege, men einskilde kan få allergiske 
reaksjonar. Symptom på ein allergisk reaksjon er at barnet føler seg slapp, svimmel, redd og/
eller har pusteproblem. Dersom luftvegane vert påverka, kan det vere lurt å gi barnet ein isbit 
å suge på for å dempe hevelse i munn og svelg. Dersom barnet reagerer allergisk, så bør ein 
oppsøke lege.

Flått (skogbjørn, festing) er eit lite edderkoppdyr som bit seg fast i huda og sug blod.
Dessverre er einskilde flåttar også berar av Borreliose bakterie.
Dersom ein ferdast i terreng med mykje flått så kan ein redusere sjansen for å bli bitt ved å ha 
på seg lyse kle og kle seg etter omvendt taksteinprinsipp. Sokkane utanpå boksa, t-skjorta ned i 
boksa. Då ser ein i regel flåtten på veg oppover kleda og kan fjerne den før den bit seg fast.
Dersom flåtten bit seg fast, så fjernar du han best ved å ta tak i flåtten med pinsetten og dreie 
pinsetten rundt. Flåtten slepp/misser då taket og ein får med heile dyret.  Dersom ein fjernar 
flåtten innan 24 timer, er det svært lite truleg å bli smitta av Borreliose bakterien. Men følg med 
om det oppstår hevelse eller ringforma utslett rundt bittstaden. Oppsøk i så fall lege.

Bitt frå hoggorm gir i dei aller fleste tilfelle ein reaksjon innan 1 time. Alle barn under 12 år som 
blir bitt skal til lege for undersøking. Dersom det er mulig, så bør ein prøve å holde bittstaden i 
ro – og gjerne høgt. Skånsam og rask transport til lege, om det er mogleg så kan ein godt bære 
barnet. Husk at barnet kan bli svært redd og at stressa av bittet, og oppjaga og redde vaksne vil 
forsterke redselen. Det er difor svært viktig at vaksne er rolege og pratar normalt med barnet.
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Giftige bær, sopp og vekstar
Det skjer ein stadig maktkamp i naturen for å overleve. For mange planter betyr det ein kjemisk 
krig for å unngå å bli eten av insekt, sniglar  og pattedyr.
Dei farlegaste plantene er i regelen importerte pynte og prydbusker i hagar og parkar. Dersom 
eit barn et noko frå ei ukjent vekst, så ta vare på veksten for seinare identifisering. (Blad, 
stengel, rot, bær osv. Ved sopp er det viktig å få med heile soppen – også den delen av stilken 
som er nede i mosen/bakken) Bruk brødposen i førstehjelpsposen til dette. Ring Giftinformasjon
ssentralen 22 59 13 00 for rettleiing.
Husk også at nokre planter har plantesaft som kan virke irriterande og reagere med sollys og gir 
ulike skader i huda.
Meir informasjon om forgifting finn du her: www.helsedirektoratet.no/giftinfo 

Overtrakk og brot
Dersom barnet har skada seg slik at ein trur det kan vere snakk om brot eller forstuingar så 
skal ein om det er mogleg først kjøle ned skadestaden med vatn (eller is) og deretter nytte 
det elastiske bindet til å lage ei forbinding. Denne skal vere stram for å hindre større heving i 
etterkant – men ikkje for stram! Blodet må få passere. Sjekk fargen og varmen på fingrane eller 
tærne. Brot bør i tillegg spjelkast med ein SAM splint. Skadestaden bør få ro og barnet bør 
takast med til lege.

Større uhell:
Vi kan skilje mellom 3 ulike scenario når vi har ansvar for barnegrupper på tur.

1) Barnet er ikkje bevisst
2) Barnet er bevisst, men er så lite at det ikkje kan kommunisere kva som har skjedd
3) Barnet er medvite og kan kommunisere kva som har skjedd

1) Prøv å få kontakt
Start alltid førstehjelp med å prøve å få kontakt med barnet.
Rist i barnet – klyp
Om barnet klynkar og er medvite – søk etter skader
Er barnet medvitslaus – sjekk pust og puls
Tilkall hjelp, rop på andre for assistanse og ring 113

Dersom barnet pustar men ikkje er bevisst – så legg det i stabilt sideleie
Husk tiltak for varmekonservering: Varmetap mot bakke og beskyttelse mot nedbør og vind.
Mot bakken kan ein nytte sittepute eller ryggsekkar. Mot nedbør og vind nyttar ein redningsduk, 
meir kle – til dømes ei jakke frå ein vaksen og vindsekk utanpå.

Dersom barnet ikkje pustar så kan det vere framandlekam i munnen/halsen.
Start med å kike etter framandlekam og start deretter hjerte lunge redning. Brystkompresjonane 
kan føre framandlekam ut og sjekk derfor etter framandlekam før kvar ny runde med innblåsning. 
På små barn startar du med 5 innblåsninger deretter 30 kompresjonar. Etter den første gangen 
så fortsetter du med  2 innblåsninger og 30 kompresjonar til du får assistanse.

2) Trøst barnet. Gi nærheit og blås på området om barnet viser at det har vondt nokon stad. Ofte 
vil det vere nok til å roe barnet og ein kan starte å undersøke det litt meir. Du undersøkjer barnet 
ved skånsamt men bestemt ta systematisk frå beina og fingrane til brystet og hovudet. Dersom 
barnet har svært vondt når du tek på det etter ei lita stund så ta det med til lege for betre sjekk. 
Gjer undersøking med andre større barn i området om dei såg kva som skjedde.
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3) Trøst barnet og gi barnet tid til å fortelje med eigne ord om kva som har skjedd.
Gjer samtidig ei god undersøking av barnet ved å ta systematisk frå beina og fingrane til brystet 
og hovudet. Forklar kvifor du gjer det – for å sjekke eventuelle andre skader som barnet ikkje 
merkar med det same.

Høge fall og kollisjonar
Alle skader som skjer med stor energi som ein har om ein kolliderer med sykkel, slengtau eller til 
dømes fall frå over 3 meter så bør barnet takast med til lege for å sjekke om det er skader som 
først viser seg etter litt tid.

Forslag til førstehjelpspose:
SunAlp skadeskjema, SunAlp avviksskjema (sjå bak i kapittelet) og ein liten blyant
Mobiltelefon med hurtignummer til Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00, og telefonnummer 
til styrar/rektor og til føresette
1 stk Enkeltmannspakke 12 cm
1 stk Sportstape
1 stk Pinsett
1 stk 20 cl Natriumklorid 9 mg/ml eingangsflaske (eller fleire små flasker) Brukast også til 
vask av sår…
3 stk Nonwoven kompress 10*10 cm
Elasto selvheftende bind 6*130 cm
Plaster, pk a 5 stk 6*10 cm
Branngele
Nokre brødposar (for å ta med evt ukjente vekstar og sopp som barnet kan ha fått i seg for 
identifisering)
Snøgg Førstehjelpsfolder
Multiverktøy (eller ei saks)

På lengre turar:
1 stk Snøgg Fotpakke (Diverse gnagsårplaster + compeed)
1 stk Redningsduk sølv/gull 160*220 cm
SAM splint (ein tynn fora aluminiumsrull som ein kan forme som spjelk ved brot)

Sesongtilbehør:
Solkrem
Kuldekrem
I flåttområde – Flåttfjernar (Ein spesial pinsett som gjer det litt lettare å holde tak i flåtten 
medan du vrir den ut)

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
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Skadeskjema - Skal fyllast ut ved alle personskader!
2004 © SunAlp, www.sunalp.no . Revidert 2009 Friluftsrådet for Ålesund og omland

Utfylt skjema skal takast vare på av rektor/styrar i internkontrollsystemet.
Tilsett/instruktør Namn:

Namn på området 

Fri sikt 
/skodde

Ja Nei

Vind: Nei Ja, frå: Nord, Øst, Sør, Vest Styrke:

Vær

Nedbør: Opphald Regn Sludd Snø
Underlag Tørr Fuktig Våt Glatt

Namn:

Adresse:

Fødselsdato: Telefon:

Personopplysningar
om den/dei skadde 

Under 18? Føresette:

Når skjedde det Dato: Klokkeslett:

Eventuelt
fall underlag

Stein Grus/Sand Skog Mark Snø Is Vatn

Kva skjedde

Kort beskriving av 
hendinga sitt forløp 

Prøv å vere kortfatta og
ta berre med det som
faktisk skjedde. I dette
skjemaet skal ein ikkje
ha med synsing om årsak 
osv.

Døme:
Gut klatra i eit gamalt
tre. Ei grein som guten
heldt i knakk og guten
ramla ned saman med
greina. Guten var 3 meter
over bakken då uhellet
skjedde.

Observerte
skader

Bruk evt
baksida på arket

Namn

Adresse

Vitne

Eg stadfester at 
beskrivingane over 
stemmer Telefon

Friluftsrådenes Landsforbund
 Friluftsrådet for Ålesund og omland
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Avvik, nestenulykke og ulykke 
2004 © SunAlp, www.sunalp.no. Revidert 2009 Friluftsrådet for Ålesund og omland

Skjemaet skal nyttast ved alle uventa situasjonar. Ved personskade skal alltid 
Skadeskjema fyllast ut i tillegg. Eksempel på avvik: kajakk velt, farlig feilskyting med pil og 
boge, uventa slitasje på klatretau, branntilløp ved bruk av open eld mm
Stad: Dato: Underskrift:

Situasjon

Forklar kort kva som
skjedde før avviket 

Avvik

Forklar kort kva som
skjedde

Forslag til
forbetring

Kva kan ein gjere for 
å unngå at dette skjer 
igjen

NeiSærskilte tiltak
nødvendig?

Ved alvorlege
personskader eller farlege
nestenulykker er svaret
alltid ja, og tiltakskort må
fyllast ut

Ja

Tiltak overført til IK-Tiltakskort som sak nummer ____ 

Friluftsrådenes Landsforbund
 Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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Kontroll av utstyr/uteområde/apparat 
2004 © SunAlp, www.sunalp.no. Revidert 2009 Friluftsrådet for Ålesund og omland

Status pr.       /          20___ Side nr ___ av ___ sider 
Dato: Kontrollert av:

Utstyr/uteområde/apparat OK ?
signatur

Feil/mangel

1

2

3

4

5

6

Framdriftsplan for utbetring av feil/mangel 
Tiltak Utpeika ansvarlig Tidsfrist Gjennomført:

Dato og signatur 

Friluftsrådenes Landsforbund
 Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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IK-Tiltakskort
2004 © SunAlp, www.sunalp.no.
Revidert 2009 Friluftsrådet for Ålesund og omland

Sak nummer: 

Dato: Signatur:
Beskriving

Løysing

Ansvarlig Tidsfrist for gjennomføring: 

Gjennomføring av tiltaket 
Beskriving

Gjennomført Dato: Signatur:

Friluftsrådenes Landsforbund
 Friluftsrådet for Ålesund og Omland
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1.7  Barnehager i friluft

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Mot full barnehagedekning og juridisk rett til 
barnehage
En stadig større andel av barn som vokser opp i Norge går i barnehage, og i desember 2008 blei 
rett til barnehageplass vedtatt. Loven trer i funksjon ved nytt barnehageår i 2009 og gir alle barn 
rett til barnehageplass i den kommunen de bor i. 
Lov om barnehagen (1995) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) 
understreker barnehagens betydning for utvikling av hele mennesket og framhever barnehagen 
som pedagogisk virksomhet. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme 
menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig 
utvikling. 
Rammeplanen understreker barnehagens betydning av å fremme forvalteransvaret overfor 
natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse. Forståelse for bærekraftig utvikling skal 
fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende (Rammeplan for barnehagen s.10).  
Lov og forskrift legger sterke føringer for opphold og aktivitet ute, i allsidig stimulerende miljø. 

Tenk om våre barn tilhørte arten oter
Lov om barnehager omfatter veiledende normer for inne- og utearealer. Norm for lekeareal inne 
er 4 m2 netto pr. barn over tre år, og om lag 1/3 mer pr. barn under tre år. Veiledende norm for 
utearealet er om lag 6 ganger leke- og oppholdsareal inne, tilnærma lik 25 m2 pr. barn. 
Våre barn i barnehage ville hatt et atskillig sterkere juridisk arealkrav om dyrevernloven hadde 
omfattet arten menneske.
”Rundskriv om utforming og behandling av søknader ved etablering av dyreparker”, stiller klare 
krav til arealenes størrelse og kvalitet. Innledningsvis heter det: ”Dyr skal kunne utøve en for 
arten naturlig adferd, så langt det er mulig. De skal disponere arealer med topografi, vegetasjon 
og annet innhold som er mest mulig lik artens naturlige biotop.”  
Med dette utgangspunktet anbefales arealkrav for ulike arter. For røyskatt, som veier rundt 
50 gram, anbefales minimum 100 m2. For oter anbefales minimum 200 m2, med tilgang til 
badevann med lang strandlinje, eventuelt rennende vann med kulp. 

Hva er menneskets naturlige biotop? Hvilket faglig og moralsk grunnlag har vi for å innrømme 
vår egen art, menneske i barnehage, kun en sjettedel av arealkravet til en oter i dyrepark?  
Barn med heltidsplass i barnehagen fra de er ett år gamle tilbringer i løpet av fem år ca. 9600 
timer i barnehagen.  Det er like mange timer som barna seinere tilbringer gjennom ti år i 
grunnskolen. 

Barnehagens fysiske og biologiske miljø skal altså fremme både fysisk, motorisk, affektiv, 
kognitiv og sosial utvikling. Barnehagen skal stimulere hele mennesket. Med dette 
utgangspunktet må vi erkjenne at svært mange barnehager i dag ikke har tilstrekkelig 
funksjonelle arealer. Vi må også erkjenne at dagens veiledende arealnormer ikke er tilpasset 
barnehagens nye samfunnsmandat. De kan oppfattes mer villedende enn veiledende. 
Hvis arealene innenfor barnehagegjerdet er utilstrekkelige, så kan vi ta i bruk steder i nærmiljøet 
i det daglige læringsarbeidet. Jo mindre funksjonelle arealer innenfor gjerdet, jo større blir 
behovet for å klyve over gjerdet. Mulighetene varierer. Noen barnehager har rikelig med 
attraktive læresteder i gåavstand fra barnehagen, andre har færre. Mye er forskjellig, men alle 
har muligheter. 

 Barnehager i friluft
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Lærestedet - en upåaktet didaktisk dimensjon
Fra didaktikken kjenner vi de tre dimensjonene Hvorfor? Hva? og Hvordan? 
En pedagogisk tilnærming kan være å vektlegge en fjerde didaktisk dimensjon – Hvor?
Hvor finner vi de stedene som gir de beste forutsetningene for å oppnå de målene som kreves 
for virksomheten? Med utgangspunkt i barnehagens krav til helhetlig utvikling og danning, ser vi 
fort at sosiale aktiviteter på steder med rike naturkvaliteter har et særlig stort potensiale. Kuperte 
steder med steiner og bergskrenter, busker og trær, bekker og vann, med dertil variert dyreliv, 
er gull verd. Et mangfoldig landskap med et tilsvarende mangfoldig plante- og dyreliv innebærer 
gode lærebetingelser uansett barnas ulike læreforutsetninger. Med utgangspunkt i barns ulike 
modningsnivå og sosiokulturelle bakgrunn, finner hvert enkelt barn ofte utfordringer der det 
fysiske og det biologiske mangfoldet er størst. 
Læring har tre forutsetninger: utfordringer i grenselandet mellom det kjente og det ukjente, 
følelsesmessig involvering og praktisk engasjement. Varierte landskap med variert plante- 
og dyreliv tilfredsstiller ofte alle disse tre forutsetningene. Den glemte froskedammen, 100-
meterskogen, den gjengrodde steinura med bringebærkjerret, er alle eksempler på svært 
spennende læresteder. Det finns alltid andre typer læresteder også. Et hvert sted med 
særpreg er i utgangspunktet et lærested. Bygninger er læresteder. Det samme gjelder ulike 
kulturlandskap. Men områder rike på ulike naturkvaliteter er altså særlig attraktive i kraft av sitt 
fysiske og biologiske mangfold.

Læringsarbeid i barnehagen
Omsorg for barn er å legge til rette for læring. Ingen ting er mer naturlig for barn enn det å lære. 
Det er ingen motsetning mellom lek og læring. Det er ingen motsetning mellom aktivitet og 
læring. Det er ingen motsetning mellom trivsel og læring. Tvert i mot. Lekende, aktive barn som 
trives er et uttrykk for et godt læringsmiljø. 
Rammeplanens sju fagområder, som omfatter både språk og tall, er ingen invitasjon til teoretisk 
undervisning inne. Arbeidet med fagområdene skjer på barnas premisser. 
Barn lærer best om en mangfoldig virkelighet i en mangfoldig virkelighet. 
Hundremeterskogen inviterer til undring. Rammeplan for barnehagen framhever undring som en 
verdifull dimensjon i læringsarbeidet. Undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte. 
Ved å undres i hundremeterskogen får barna utvikle sine hundre ulike ”språk”.  
Rammeplanen framhever også at det ikke er hensiktsmessig å skille mellom formelle og 
uformelle læringssituasjoner. Vi trer ikke kunnskap ned over barna. En god barnehage trigger 
barnas nysgjerrighet, og stimulerer nysgjerrigheten gjennom hele barnehageløpet. En god 
barnehage framhever barndommens egenverdi ved å vektlegge undring som en kvalitet for 
læring.. George Bernard Shaw sier det slik: Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, 
ikke kunnskapen på jakt etter barnet.  
Skap mangfold – skap barnehage!  

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

 Barnehager i friluft



33

      Innledning

Fysisk aktivitet
Helsemyndighetene i Norge framholder fysisk inaktivitet som et av framtidas største helse-
problem. For voksne anbefales minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet daglig.
I barnehager og skoler anbefales minimum 60 minutter utelek eller annen fysisk aktivitet daglig. 
Nyere forskning kan tyde på at barn trenger mer enn 60 minutter daglig fysisk aktivitet for å 
utvikle seg harmonisk og at minimumsanbefalingen for barn derfor bør økes.

I et sosialt og fysisk stimulerende miljø vil mange barn naturlig være tilstrekkelig fysisk aktive. 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på individuelle ulikheter. I Norge generelt øker 
forskjellene mellom aktive og inaktive. Det holder ikke at de fleste barn i barnehagen er 
tilstrekkelig aktive. Det er viktig å stimulere de inaktive, de som trenger det mest.

Når vi voksne kjører bil, er vi alle oppmerksomme på helserisikoen ved bilkjøring. Men vi tenker 
sjelden på at det er fraværet av bevegelse til de som sitter inni bilen, ikke bilens bevegelse, som 
representerer den største helsetrusselen. Ut fra canadiske beregningsmodeller kan vi anslå 
antallet for tidlig døde grunna fysisk inaktivitet i Norge i dag til ca. 4 000 personer årlig, ca. 15 
ganger flere enn det årlige antallet trafikkdrepte.

Naturopplevelse
Det er forsket relativt lite på sammenhenger mellom psykisk helse og naturopplevelse. Det er 
imidlertid mer enn sannsynliggjort at gode naturopplevelser påvirker vår psykiske helse positivt, i 
alle livsfaser. Miljøpsykologisk forskning viser at bare synet av et vakkert landskap kan ha positiv 
helseeffekt. Vi har også forskning som viser at barn liker å føle at de er i naturen utfra tre unike 
kvaliteter: nesten ubegrenset mangfold, det faktum at natuen ikke er menneskeskapt og følelsen 
av tidløshet. 

Det å være ute i dagslys kan i seg selv ha en positiv helseeffekt. Lys påvirker dannelsen av 
kjemiske stoffer i hjernen (serotonin) som har betydning for følelsesmessige reaksjoner, f. eks. 
depresjoner. Uteaktivitet er en garanti for å motta lys – det mest grunnleggende naturelementet. 
Hippokrates, lege i Hellas for 2 400 år siden, uttalte: Det er visslig viktig å hjelpe de syke til å 
bli friske, men det er minst like viktig å hjelpe de friske til å bevare sin helse.  Hvis Hippokrates 
hadde levd i Norge i dag, kan hende han ville sagt: Det er visselig viktig å bringe frisk luft inn til 
barna, men det er minst like viktig å bringe barna ut i den friske lufta. 

Robuste barn vokser på trær
Uteaktivitet gjennom hele året, i all slags vær, er også avgjørende for å fastholde glede over 
den naturen og det været vi faktisk har. For barna er alt vær de kan bruke til noe, og glede seg 
over, godt vær. Barn gleder seg naturlig over vær voksne gjerne gremmes over. Forestillinger 
om ”dårlig vær” er kulturbetinget og kan påvirke negativt både utvikling av stedstilhørighet 
og livskvalitet. Norge er det landet i verden som har størst andel av arealet sitt nord for 
polarsirkelen. Da er det et poeng at vi ikke fratar 5-åringen gleden over sludd, snø og is.
Robuste barn vokser på trær, på steiner og i sølepytter, og særlig om vinteren. De har noen 
ganger for korte gummistøvler. De har noen ganger skrubbsår.

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Helsefremmende barnehager
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Mat 
Mat i barnehagen utgjør en viktig del av barnas totale kosthold. Oppdragelse til sundt kosthold 
er en overordna viktig pedagogisk oppgave i en helsefremmende barnehage. Høsten 2007 
utga Sosial- og helsedirektoratet ”Retningslinjer for mat og måltider i skolen”.  Retningslinjene 
anbefaler at både måltider, mat og drikke forankres i barnehagens årsplan. Her framheves 
også pedagogiske muligheter ved barns deltakelse i matlaging, dyrking, høsting og lokal 
matproduksjon. 

Pedagogiske muligheter knytta til mat og måltider er mange og utfordrende: ulike kulturers 
mattradisjoner, språklig utvikling, utvikling av lukt- og smakssans, finmotorikk, kunnskap om 
sammenhenger mellom mat, kropp og helse. Også på dette feltet byr områder med rike 
naturkvaliteter på store muligheter. Fjæra er et eneste stort matkammer med snegler, skjell, 
tang og tare. Utmarka kan by på mange sunne, spiselige planter. Nesle inneholder fem ganger 
mer jern enn spinat. For ikke å snakke om bær. Heldige er de barnehagene med lett tilgang 
til ville bær. Blåbær og krøkebær er rene antioksydantbomber. Hva med å plante bærbusker 
i barnehagens uteområde? Da ligger det vel til rette for ”bærkraftig utvikling”.  Å leite opp 
spiselige planter og bær, konservere og tilberede, for så å spise maten sammen, inviterer til å se 
sammenhenger mellom det vi lever i, det vi lever av og det vi lever for. Slike helhetsopplevelser 
kan forebygge mot en fragmentert virkelighetsanskuelse og kan derfor fremme forståelsen for 
bærekraftig utvikling. 

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd
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Barnehager i friluft og rammeplanens fagområder 

Friluftsrådenes Landsforbund

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og det er ingen hensikt i å se på det enkelte 
fagområdet isolert. Friluftsliv og uteaktivitet passer heldigvis ikke bare innunder konkrete 
fagområder eller mål i rammeplanen (R-06). Derimot er friluftsliv og uteaktivitet så mangfoldig og 
innholdsrikt at det kan passe inn under alle de sju fagområdene og slik bli en naturlig og integrert 
del av barnehagehverdagen. Noen av målene som er satt i rammeplanen kan ikke oppfylles om 
barnehagen ikke er ofte i friluft utenfor gjerdet, til alle årstider og i all slags vær. Derfor er det 
viktig at aktiviteten utenfor gjerdet synliggjøres i barnehagens planer. 

Vi ønsker med dette å sette søkelyset på hvordan vi kan oppnå det lille ekstra når vi er ute i 
virkeligheten. De generelle smakebitene under må ses i sammenheng med konkrete aktiviteter 
i aktivitetskapitlene slik at personalet er i stand til å se sammenhengen mellom uteaktiviteten og 
måloppnåelse i forhold til fagområdene i rammeplanen.

Kommunikasjon, språk og tekst
”Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utviklingen av et rikt språk,” står 
det i rammeplanen. Undersøkelser viser at naturopplevelser gir rikere språkutvikling – også 
for de barna som er fremmedspråklige. På tur i nærmiljøet møter barna andre elementer og 
fenomener og får andre opplevelser enn innenfor gjerdet! Felles opplevelser gir noe å snakke 
om. Elementene og fenomenene i naturen har navn vi kan lære. Men det er ikke nok at vann er 
vann og lys er lys, for naturopplevelser gir mangfoldige sanseinntrykk som skaper behov for et 
mangfold av begreper. Dessuten gir turen som regel muligheter til annen type lek, aktivitet og 
sosiale relasjoner enn innenfor gjerdet. 

Høytlesing i sitt rette element gir ekstra stemning og innlevelsesmuligheter: Les for eksempel 
om Klatremus og Ole Brumm i skogen, om Taremareby, Ruffen og Blekkulf i fjæresteinene, om 
Bukkene Bruse ved fossen, om ”Morfar er sjørøver” og ”Kaptein Sabeltann” nede ved moloen 
eller Katten Findus og ”Fisketuren” ved innsjøen. Etter på kan dere gjenta deler av historien som 
rollespill - god tur til eventyrland!

Kropp, bevegelse og helse
Barn må tidlig nok lære seg å sitte stille over lengre tid, så la de få utfolde seg mest mulig i 
barnehagen slik at de får gode bevegelsesvaner. I rammeplanen står det: ”For å arbeide i retning 
av målene må personalet (…) vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til 
ulike årstider.” Barna har en helt annen oppfatning av hva som er godt og dårlig vær enn det vi 
har. Alt vær som kan brukes til noe, er godt vær!

Veien til turmålet er en viktig del av turen: Å komme seg ut, gå sånn passe langt med en liten 
sekk på ryggen, hoppe litt i søledammer eller skli litt på en is, for så å sitte forholdsvis tørt 
under presenningsgapahuken og kose seg med varm drikke. Husk at det ikke er nødvendig 
med pølsegrilling hver gang, det er mange ideer til mat på tur i denne permen som har sunnere 
perspektiv. Så bærer det ut til de faste ”lekeapparatene”; pinnehytta, kakaostedet, klatretreet 
eller hva de nå heter alle sammen, og alle bidrar til at barna får bruke kroppen sin på variert 
underlag; klatre i trær og på steiner, balansere, hoppe, krype og krabbe. De har godt av å bli 
slitne. De har heller ikke vondt av å falle og slå seg i trygge omgivelser. Det er viktig å utforske 
hva kroppen klarer, tøye grenser og erfare egen mestring. 

 Barnehager i friluft
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Friluftsrådenes Landsforbund

Kunst, kultur og kreativitet
”Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede” og for 
å gjøre det, trenger barna tid, materialer og fravær av ”ferdige” leker. Naturen har overflod 
av former og farger. Pinner blir til sverd, paraplyer, hunder og fly, steiner blir til mat, kosedyr 
og penger og en liten haug blir en øde øy med ville apekatter! Naturen har til alle tider vært 
inspirasjonskilde for små og store kunstnere. Det som samles kan tas med i sekken tilbake til 
barnehagen eller brukes til å lage kunstverk i naturen; bilder, sirkelformer og figurer. Disse kan 
glede oss over lengre tid eller fort bli en del av den ordinære naturen igjen, de profesjonelle 
kunstnerne kaller dette for LandArt. 

Natur, miljø og teknikk
Ved jevnlig å besøke et fast område i naturen, blir barna kjent med stedet og kvalitetene der, 
de føler seg trygge og gleder seg til neste tur. I vekslende vær vil de mestre utfordringene og 
oppleve glede og tilhørighet. Men ingen barn liker seg hvis de voksne ikke gjør det, ingen barn 
er trygge hvis de voksne ikke er det. Det er derfor viktig at de voksne har friluftskompetanse og 
kan løse de praktiske utfordringene turene gir.

Det er viktig at tunge miljøutfordringer ikke hviler på små barneskuldre. Det er vanskelig for barn 
å redde regnskogen og bidra til mindre flytrafikk, men gjennom friluftsglede kan de lære å rydde 
etter seg selv på tur, stelle godt med fugler, trær og annet liv og få innblikk i sammenhengene i 
naturen og hvordan vi alle er avhengig av hverandre. 

Etikk, religion og filosofi
I naturen er det nok av ting å filosofere eller undre seg over. ”Så rart å være edderkopp” (Inger 
Hagerup) kan være et godt utgangspunkt for å undre seg over det livet som vi møter på tur. 
Hvor kommer alt dette fra og hvordan skal vi oppføre oss mot den lille flua eller det store treet. 
Vi må ikke bli for moraliserende ovenfor de små barna, mang en stor miljøverner har som liten 
tatt vinger av fluer, klemt litt for mye på metemarken, eller nappet et bein av edderkoppen for å 
se om den klarer seg med bare 6-7. Det er selvfølgelig en balansegang, men stort sett er dette 
en del av undringen og utforskingen. Men i denne leken kan vi også finne holdningsskapende 
utfordringer for hva gjør vi med de 15 maurene på glass eller de 60-70 krabbene i den lille bøtta? 
I friluft ligger alt til rette for dagligdagse innslag om etikk, religion og filosofi. 

Nærmiljø og samfunn
La barna oppdage nærmiljøet sitt. De har den største delen av sin våkne hverdag i barnehagen, 
så la dem få oppleve hva som skjer i nærmiljøet på dagtid. Gå til byggeplassen å se på 
anleggsmaskinene og håndverkerne. Gå til butikken eller se på livet på bensinstasjonen, la de få 
handle, låne bøker på biblioteket…. Lista er lang. I tillegg til å få trening i å gå og på den måten 
få større forståelse for hvor de ulike stedene er i forhold til når man kjører bil, vil de også få gode 
opplevelser som de kan bruke i sin rollelek tilbake i barnehagen eller hjemmet eller på en annen 
tur. 

Antall, rom og form
”Hvor mange kongler trenger du?” ”Skal pinnen være rett eller bøyd, lang eller kort, tjukk eller 
tynn?” I skogen har vi materiell nok når vi skal jobbe med antall og form, i tillegg oppstår slike 
situasjoner helt av seg selv som praktiske øvelser og utfordringer: Lytt til gulspurven som teller til 
sju på våren, tell kronblader på hvitveisen, hvor mange blå stimerker finner dere på vei til hytta? 
Vi kan lage maten sammen og måle opp hvor mange desiliter som skal opp i suppa. Vi kan måle 
avstander med tau, skritt og pinnelengder.
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1.8  SFO i friluft

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør

Organisering
Gode timesaktiviteter
SFO-hverdagen kan være sammensatt. Barn kommer til ulike tidspunkt, noen er der før skolen 
starter, andre etter, noen blir hentet tidlig, andre er der til det stenger. Da kan det være greit å ha 
mange og varierte ideer til aktiviteter som ikke tar så lang tid å gjennomføre - ”timesaktiviteter”. 
Gode timesaktiviteter finnes spesielt blant utelekene i denne idépermen, og mange kan stort sett 
gjennomføres i skolens eget uteområde. I tillegg er mange av aktivitetene i de andre kapitlene 
av en slik art at de kan gjennomføres i typiske grøntområder i og nær bebyggelse.

Tema og prosjekter
Feriedagene på SFO byr på unike muligheter til å gjennomføre større og spennende opplegg 
for barna slik at de også gjennom SFO kan få innholdsrike ferieminner. I kapitlet ”Tema og 
prosjekter” finnes eksempler på opplegg som kan gjennomføres over en eller flere dager. 
Alternativt kan ideene i kapitlet brytes opp i enkeltaktiviteter og gjennomføres over lengre tid, se 
for eksempel ”Steinalder”.
 
Rydd plass til faste turgrupper
Mange skolefritidsordninger uttrykker at de synes det er vanskelig å ta barna i SFO med seg ut 
på tur eller å ha en egen friluftsgruppe, da barna både ankommer og forlater SFO på forskjellige 
tidspunkt. Gode råd i forhold til dette er å ha faste utedager for SFO-grupper. Om det er mange 
barn i SFO kan de deles inn i flere grupper som er ute en eller flere ukedager hver. Da vet 
foresatte og barn alltid at de skal være kledd for eller ha med tøy for uteaktivitet bestemte dager. 
Disse dagene bør barna i utegruppa ha ”kjernetid”. Det innebærer at foreldrene ikke henter dem 
eller ber dem gå hjem før et bestemt avtalt klokkeslett. Dermed vil utegruppa stå fritt til å dra bort 
fra SFO-lokalitetene og ut i naturen, så lenge de er tilbake til avslutningen av dagen.

Praktiske tips
Utstyr
Barna bør ha hver sin tursekk som står fast i SFO. Her kan de oppbevare egen turkniv, 
sitteplate, evt. termos og turkopp/bestikk, gjerne noe enkelt førstehjelpsutstyr, ekstra sokker, 
votter, lue, skjerf og et tørt klesskift, et sett regntøy, en varm genser etc. Dermed slipper man 
problematikken med at enkelte har glemt nødvendig utstyr eller tøy. 

Mat
Det er både ekstra smakfullt, sosialt og gir mer utetid om man kan ta dagens SFO-måltid 
utendørs. Enkelte ganger kan en av uteaktivitetene være matlaging på bål eller på annet vis ute. 
Andre ganger kan man ha med seg mat; enten en felles matkontainer som holder maten varm, 
eller ved at hvert enkelt barn kan lage og ta med seg en nistepakke i tursekken sin fra SFO.

Arbeidsoppgaver
Barna i turgruppa kan med fordel deles inn i grupper med egne navn (gjerne knyttet til naturen 
i lokalmiljøet, som for eksempel ekorngruppa, haregruppa eller lignende). De kan ha ulike 
ansvarsoppgaver under utedagene: En gruppe har ansvar for å ta med nødvendig felles 
friluftsutstyr, en gruppe har ansvar for å ta med eventuell felles mat, en gruppe har ansvar for å 
ta med øks og ved og lage bål når man kommer ut, en gruppe har ansvar for å ta med alt felles
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søppel tilbake og en gruppe har ansvar for å ta med førstehjelpsutstyr. Ansvarsoppgavene 
bør rulleres mellom gruppene, slik at alle får erfaring med alle ansvarsområdene. Barn 
synes det er morsomt og meningsfullt å være med på slike oppgaver, samtidig som de lærer 
ansvar, selvstendighet og ferdigheter gjennom at dette blir rutiner som går på omgang. Denne 
organiseringen frigir noe av de voksne i SFO sin tid, slik at de ikke blir bundet opp med alt det 
praktiske alene, men kan være de som har overblikket.

Aktivitetsplan
Det er en fordel om skolefritidsordningen har anledning til å utarbeide en aktivitetsplan, en 
oversikt, som viser hvilke aktiviteter barna skal holde på med i løpet av turdagene innenfor en 
periode. Dette kan være månedsplaner, halvårsplaner eller annet, i forhold til hvordan dette 
passer med den øvrige planleggingen av innholdet i SFO. Dermed vil barna være mentalt innstilt 
på dagens aktivitet når de ankommer SFO, hjemmet har forutsetning for å se hva som trengs å 
sendes med eller hva de må forholde seg til om de må hente eller levere sitt barn på et annet 
tidspunkt pga særlige forhold (tannlegetime etc.) eller gi beskjed om det er spesielle hensyn som 
må tas.

Samlingssignal
Det kan være vanskelig å høre rop om man er spredd i et større område i naturen. Det er 
praktisk om man har med en bjelle, et signalhorn eller en fløyte som signaliserer at det er 
samling, og som barna lærer at de må forholde seg til når de er ute med gruppa. Denne er kjekk 
å bruke for matsamling eller samling for avreise, eller dersom spesielle situasjoner inntreffer.

Do / tisseplasser
Innenfor de mest besøkte uteområdene eller i sentrale områder bør man opprette faste do-
plasser. Dette kan være en enkel tilrettelegging av stokker. Barna kan få beskjed om for 
eksempel at de tisser på bakken på et spesielt sted, men om de må mer eller bruker papir, skal 
dette havne i oppsatt pose (på toalettbøtte eller stokker). De voksne i SFO bør her ha ansvar for 
å ha med toalettpapir, våtservietter (Antibac) og eventuelt engangshansker, om noen får behov 
for hjelp og til bruk i forbindelse med tømming. Posen knyttes igjen og tas med tilbake.

HMS-rutiner
Både barn og voksne bør gjennomgå HMS-rutiner knyttet til forhold som kan oppstå ute, slik at 
alle vet hvordan man skal oppføre seg i bestemte situasjoner. Dette kan være i forhold til skader, 
ulykker, brann, at en person er savnet eller annet. En av de voksne som er med må alltid ha med 
seg en fast mobiltelefon som kolleger eller foresatte kan kontakte, eller som kan benyttes ved 
behov for beskjeder ut. I tillegg må alltid førstehjelpsutstyr være med og gjerne litt ekstra klær i 
tilfelle noen får behov for å skifte eller ikke har klart å kle seg etter forholdene.

Værforhold
Det er ikke gunstig å ha værforbehold for utedager. Barn har godt av å oppleve at man kan 
ha det bra ute selv om været er vått eller kaldt. Det ligger mye læring i forhold til bekledning 
og oppførsel gjennom erfaring med å være ute under varierte forhold allerede i ung alder. Det 
kan hende at aktiviteten må endres eller tilpasses i forhold til værforholdet, men å bruke dette 
som argument for å være innendørs, gir heller barna en negativ læring; en oppfatning av at det 
ikke er positivt å være ute under flere værforhold. I tillegg vil det være vanskelig for foresatte å 
bedømme om de skal sende med barna sine uteklær eller ei, da været har lokale variasjoner 
og kan være ulikt fra enkelte hjem ved skolen. En praktisk organisering er altså å være tydelig 
overfor hjemmene i forhold til de faste rutiner med utedager og nødvendig utstyr og bekledning i 
forbindelse med disse. Også foresatte må læres opp i slike rutiner.

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør
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1.9 Materiell fra friluftsrådene

”Læring i friluft” 1.-10. trinn i grunnskolen 
Permen inneholder 400 idéer til uteaktivitet, og alle idéene er relatert til fag og mål i 
Kunnskapsløftet (LK06) for matematikk, norsk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, samfunns-
fag og kunst og håndverk. Idépermen er en revidert og omarbeidet utgave av de tidligere 
idépermene som kom i 2000-2003. Permen er laget i samarbeid med friluftsrådene Ofoten, 
Salten, Trondheimsregionen, Ålesund og Omland, Vest, Dalane, Oslofjordens og Oslo og 
Omland. 
Pris: kr. 450,- + evt. porto

Klart det går
”Klart det går....!” er en rapport med kurs i friluftsliv for voksne som har ansvar for barn og unge 
med funksjonsnedsettelse. Her finnes gode tips til hvordan det med enkle tilrettelegginger og 
tilpasninger er mulig å gi barn med funsksjonsnedsettelser friluftsmuligheter; ”Vil vi, så kan de”.
Friluftsrådenes Landsforbund er ansvarlig for prosjektet, mens arbeidet er utført av Oslofjordens 
Friluftsråd ved Liv Marit Hansen. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning.
Rapporten kan lastes ned fra hjemmesiden til Friluftsrådenes Landsforbund: www.friluftsrad.no.
 

www.friluftsrad.no
På www.friluftsrad.no (klikk på Læring i friluft) kan du finne lenker til annen litteratur utgitt av 
friluftsrådene. Her framgår også hva de ulike friluftsrådene kan bidra med i forhold til uteaktivitet 
og friluftsliv for barn i barnehager, skole SFO og på fritida.
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      Innledning

1.10 Interkommunale friluftsråd

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45, 5039 BERGEN
tlf 55 39 29 50, fax 55 39 29 59, 
e-post: fi rmapost@bof.no
www.bof.no

Friluftsrådet for Ålesund og Omland
Pb 11, 6249 ØRSKOG
tlf 97 70 96 53, fax 70 27 29 01
e-post: frifaao@online.no
www.friluftsrad.no/frifaao/

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
Gjemnes kommune
6631 BATNFJORDSØRA
tlf 91 32 80 46
e-post: ingolf@mork.as

Trondheimsregionens Friluftsråd
Tempevegen 22, 7037 TRONDHEIM
tlf 72 54 63 79, fax 72 54 63 51,
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/

Polarsirkelen Friluftsråd
Pb 15, 8701 NESNA
tlf 75 06 70 44, fax 75 06 70 01
e-post: knut.berntsen@friluftsradet.no
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/

Salten Friluftsråd
Kirkegt. 23, 8250 ROGNAN   
tlf  75 68 20 80, fax 75 68 20 01    
e-post: friluftsradet@salten.no
www.salten.no/friluftsrad

Ofoten Friluftsråd
Narvik kommune, 8512 NARVIK
tlf 76 91 22 66, fax 76 91 22 51
e-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
www.ofotenfriluftsrad.no

Vesterålen Friluftsråd
Pb 243, 8401 SORTLAND
tlf 76 11 15 00, fax 76 11 15 01
e-post: friluftsraad@vestreg.no
www.vestreg.no/friluftraad

Midt-Troms Friluftsråd 
Bardu kommune v/avd kultur
Postboks 401, 9365 BARDU
tlf 77 18 52 00, fax 77 18 52 01
e-post: mtf@bardu.kommune.no
www. midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
Pb 742, 9258 TROMSØ
tlf 95 99 14 10 / 77 21 26 53
e-post: post@ishavskysten.no
www.ishavskysten.no

Oslo og Omland Friluftsråd 
Storgata 28, 0184 OSLO
tlf 22 17 84 00 
e-post: oofoslo@online.no
www.markanytt.no

Oslofjordens Friluftsråd 
Gml Drammensv 203, 1337 SANDVIKA
tlf 67 55 49 90, fax 67 55 95 30
e-post: oslofjf@online.no
www.oslofjorden.org

Friluftsrådet Sør
Pb 324, 4803 ARENDAL
tlf 37 00 55 56, fax 37 00 55 40
e-post: geir@friluft-sor.no
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
Pb 207, 4662 KRISTIANSAND
tlf 38 07 51 73, fax 38 07 51 76
e-post: post@midt-agderfriluft.no
www.midt-agderfriluft.no

Friluftsrådet REGION MANDAL 
Bryggegt. 10,  4514 MANDAL
tlf 38 27 83 10, fax 38 27 83 01
e-post: post@frem.org
www.frem.org

Lister Friluftsråd
Nordberg Fort, 4560 VANSE
tlf 90 61 45 28
e-post: hcl@vaf.no

Dalane Friluftsråd
Pb 506, 4376 HELLELAND
tlf 51 46 10 38, fax 51 46 10 31
e-post: post@friluftsrad-dalane.no
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
Nikkelvn 4, 4313 SANDNES
tlf 51 66 71 70, fax 51 66 68 25
e-post: post@jarenfri.no
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
Jåttåvågen 36, 4020 STAVANGER
tlf 46 81 79 80, fax 51 81 79 81
e-post: fi rmapost@ryfri.no
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
Pb 63, 5575 AKSDAL, 
tlf 52 77 48 30, fax 52 77 48 31, 
e-post: post@friluftsradetvest.no
www.friluftsradetvest.no
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