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En mer variert og praktisk skolehverdag 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale friluftsråd 

som igjen har 228 medlemskommuner der ca 80 % av landets befolkning bor.  

 

Medlemskommunene ønsker at vi bidrar til at naturen i større grad tas i bruk som 

læringsarena i grunnskolen. Skolen ønsker hjelp til praktisk kompetanse i uteundervisning og 

friluftsliv, råd om egna læresteder, tips til oppgaver og aktiviteter, og lån av utstyr. I 2021 

hadde friluftsrådene opplegg eller kurs for ca 4.000 lærere. I vårt opplegg «læring i friluft» har 

vi aktivitetstips og oppgaver relatert til kompetansemål og trinn i alle fag. 

 

FL mener at økt bruk av naturen som læringsarena er nødvendig for å gjøre skolehverdagen 

mer variert, praktisk og utforskende. Læring i friluft gir god læring ved at alle sanser tas i bruk 

og læringa blir mer konkret og praktisk, fysisk aktivitet blir en naturlig del av skolehverdagen, 

det sosiale miljøet bedres og elevene får verdifulle naturopplevelser. 

 

En urovekkende andel av elevene kjeder seg i dagens skole, og skolevegring er et økende 

problem. Det haster derfor med å gjøre skolen mer variert og praktisk. Økt bruk av naturen 

som læringsarena er et av de mest konkrete og effektive virkemidlene for å få dette til. Det 

kreves imidlertid erfaring og kompetanse som mange skoler og lærere mangler.  

 

På kap 225 Tiltak i grunnopplæringa er post 74 Prosjekttilskot aktuell for å støtte frivillige 

organisasjoner som bidrar på områder der det er særlige behov, mens post 75 Grunntilskot 

skal sikre rammevilkår for nasjonale ressursmiljø.  

 

FL ber komiteen understreke behovet for å gjøre skolen mer variert, praktisk og 

utforskende blant annet ved å ta naturen i bruk som læringsarena i større grad, og 

samarbeide med natur- og friluftslivsorganisasjoner og interkommunale friluftsråd i 

dette arbeidet. Støtte til dette arbeidet bør være en del av formålet for kap 225, post 74 

og post 75. 

 

Kontakt: Morten Dåsnes, daglig leder, morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 
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