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Notat til høring i utdannings- og forskningskomitéen     9.10.19 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale friluftsråd som 

arbeider for å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv i hele landet. Friluftsrådene arbeider blant annet 

sammen med skoler for å gi barn og unge mer fysisk aktivitet og utetid i alle fag på skolen. 

Én time daglig fysisk aktivitet 

I Stortingsmelding om friluftsliv er det et uttalt nasjonalt mål for friluftslivspolitikken at «Naturen 

skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Både én time 

daglig fysisk aktivitet i skolen og uteundervisning er godt egna til å bidra til å nå dette målet.  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til Stortingets vedtak om en times fysisk aktivitet i skolen, 

Granavolden-plattformen og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. I Regjeringens 

budsjettforslag konkretiseres ikke innføring av én time fysisk aktivitet i skolen nærmere, og det 

prioriteres ikke midler til å følge opp målet om å få til én time daglig fysisk aktivitet i skolen. FL 

mener Regjeringens strategi om å samle og spre erfaringer og gode eksempler om hvordan 

fysisk aktivitet kan inngå i fagene i skolen ikke er tilstrekkelig oppfølging. Lærerne skal selv velge 

hvilke metoder som egner seg til å lære kompetansemålene. FL mener at naturen egner seg godt 

som læringsarena for mange av kompetansemålene, og arbeider med å senke terskelen for å 

bruke naturen som læringsarena i alle fag. Metodefriheten til lærerne er viktig og FL tilbyr flere 

verktøy for at lærerne skal ha enda flere metoder å velge mellom. Et verktøy er FL sitt 

undervisningsmateriell med opplegg for alle fag i grunnskolen. Oppleggene legger til rette for økt 

fysisk aktivitet, utvikling av sosiale bånd, dypere læring, naturforståelse og miljøbevissthet. I 

tillegg er disse oppleggene koblet til kompetansemål slik at utetiden både innebærer fysisk 

aktivitet og relevante læringsaktiviteter. FL oppfordrer Stortinget til å fortsette å arbeide for at 

innføringen av en time daglig fysisk aktivitet blir gjennomført som planlagt. 

Prosjektmidler til læring i friluft 

Regjeringen ønsker å prioritere prosjekttilskudd fra kap. 225, post 74 til mobbeforebyggende 

prosjekter. Friluftsrådenes skoletilbud legger godt til rette for sosial kontakt på tvers av etablerte 

grupper, i tillegg til at noen av friluftsrådene arbeider spesifikt med mobbeforebyggende opplegg 

til skolene. Friluftsrådenes tilbud til skolene kalles Læring i friluft og innebærer varig 

nettverksarbeid, utendørs undervisningsopplegg, utlån av utstyr og hjelp til gjennomføring av 

uteundervisning, kurs og aktivitetsdager. Dette vil si at Friluftsrådenes skoletilbud i tillegg til å 

være mobbeforebyggende også bidrar til å nå målet med én time daglig fysisk aktivitet innenfor 

dagens timetall og en rekke andre fordeler. FL har også utviklet et digitalt verktøy, Stedsbasert 

Læring, som er et verktøy for å dele undervisningsopplegg mellom lærere. Dette er et kartbasert 

verktøy som lar lærere dele erfaringer og gode eksempler. FL ber om at midlere på kap. 225, 

post 74 styrkes med minst 2 mill. kr som øremerkes organisasjoners arbeid for å bidra til 

implementering av én time fysisk aktivitet integrert i fag og forankret i læreplanen. Videre 

ber vi komiteen påpeke at betydningen av bruk av naturen som læringsarena som aktuelt 

tiltak i det mobbeforebyggende arbeidet.  

 

Kontaktpersoner: 

Morten Dåsnes: 

E-post: morten@friluftsrad.no 

Tlf: 67815180/ 41618459  

 

 

Ingrid Larsen Wigestrand: 

E-post: ingridw@friluftsrad.no 

Tlf: 67815180/ 91343672 
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