Suksessrike Friluftslivsaktiviteter
Kartlegging og systematisk videreutvikling av
suksessrike friluftslivsaktiviteter for barn og
unge i ferie og fritid
.

Foto: Ishavskysten Friluftsråd, Tine Marie Hagelin

Program for dagen
10.00 - Velkommen v/ Morten Dåsnes, presentasjonsrunde
10.15 - Bakgrunn, v/ Klima- og miljødepartementet, Erlend Smedshaug
10.30 - Prosjektplanen, gjennomgang av hovedpunktene v/ Ingrid L. Wigestrand
11.00 - Lunsj
11.30 - Innspillsrunde:
Hva kjennetegner suksess?
Hvilke aktiviteter er aktuelle?
Innspill til problemstillinger og forskning.
13.15 - Videre arbeid

Statsbudsjettet 2019
«Friluftsrådenes Landsforbund vil i 2019 få tildelt 2,8 mill. kroner til å utvikle,
lede og drifte eit nytt prosjekt som skal kartleggje og systematisk vidareutvikle
suksessrike aktivitetstiltak innanfor friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid.
Arbeidet skal skje i samarbeid med Miljødirektoratet og dei sentrale
friluftslivsorganisasjonane.»

Dette er forankret i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, fra 2018.

Prosjektplanen
Vedtatt i styringsgruppa 29.01.2019

Foto: Ishavskysten Friluftsråd, Tine Marie Hagelin

Bakgrunn
Bidra til at flere barn får være i friluftsaktivitet
Kunnskap og erfaringer som kan bidra til at man driver med
friluftsaktiviteter også som voksne.
Sosiale forskjeller er økende, også innen helse.
Friluftsliv byr på mange mestringsarenaer og egner seg godt som
sosial møteplass. Dette kan ha en positiv effekt på psykisk og
fysisk helse, og kan dermed bidra til å utjevne sosiale forskjeller
innen helse.

Aktivitet er en del av friluftslivsarbeidet, tilrettelegging og sikring av
arealer er andre viktige deler, men det er ikke inkludert i dette
prosjektet.

Mål
Mål
Målet for prosjektet er å kartlegge og systematisk videreutvikle
suksessrike aktivitetstiltak innen friluftsliv for barn og unge i ferie
og fritid.
Effektmål
Organisasjoner, kommuner og friluftsråd som driver med
fritidstilbud for barn og unge innen ferie og fritid skal ha et bedre
kunnskapsgrunnlag for å rekruttere og gi gode friluftslivsaktiviteter
for barn og unge.
Flere barn og unge har et godt fritidstilbud innen friluftsliv.

Viktige avgrensninger for prosjektet
-

-

-

Prosjektet tidsavgrenses til 3-5 år
Prosjektet dreier seg om
aktivitetstiltak, ikke fysisk
tilrettelegging
Aldersspennet for prosjektet er
aktiviteter som retter seg mot barn
og unge i alderen ca 6- 19 år.
Aktivitetene skal være i ferie og
fritid.
Aktivitetene skal være organiserte
friluftslivsaktiviteter i regi av
friluftslivsorganisasjoner, andre
organisasjoner, friluftsråd og
kommuner.

Foto: Dalane Friluftsråd

Viktige avgrensninger for prosjektet
Friluftsliv defineres som «Opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse» (Klima- og
miljødepartementet, 2015-2016, s. 10)

•

Ved kartleggingen av friluftslivsaktiviteter for
barn og unge i ferie og fritid vil denne
definisjonen blir lagt til grunn for å avgjøre
hvilke aktiviteter som er innenfor friluftsliv.
Ved avgjørelse vil det bli lagt vekt på at
hovedfokuset i aktiviteten er friluftsliv.

•

Både medlemsbaserte og ikkemedlemsbaserte aktiviteter er innenfor
prosjektets rammer.
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Gjennomføring

Utarbeide suksesskriterier

Kartlegging av friluftsaktiviteter
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Utvelgelse av noen
suksessrike
friluftsaktiviteter

Kompetanse
for alle

Høst 2019

Videreutvikling av
disse aktivitetene

Slutten av 2019
og 2020

Kartlegging
Innmelding fra aktører, enkel innmelding på vår nettside:
https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/suksessrike-friluftsaktiviteter
evt. www.friluftsrad.no eller ingridw@friluftsrad.no
Prosjekter som får midler gjennom tildeling fra Kulturdepartementet (spillemidler
gjennom FL og Norsk friluftsliv), fylkeskommunene og miljødirektoratet.
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Ønsker interesserte aktører

Hva kjennetegner suksess?
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Hva kjennetegner suksess?
•

Voksne vet ikke hva barn og unge liker – sikre medvirkning/påvirkningskraft

•

Samarbeid – spesielt i mindre kommuner for å få et mangfold av aktiviteter. Tilgang på utstyr.

•

Øke ferdigheten vs. Mestring – litt rettere i ryggen og klarere i blikket

•

Nærhet og tilgjengelighet til aktiviteten. Lite ressurskrevende og lav terskel

•

Ulik bakgrunn for hva som er suksess ved tiltaket.

•

Barn og unge har eierskap til det de driver med. Lede andre barn.

•

Hva er suksess? Mange, ny gruppe? Ulike grupper

•

Forsterker gode opplevelser når mat involveres

•

Gode rollemodeller i ledere, viktig at lederene er gode både faglig og som rollemodeller

•

Suksess knyttet til utforming av aktiviteten og suksess knyttet til rekruttering

•

Bruker unge, engasjerte friluftsveiledere – egna ledere. Ledere rekrutterer der potensielle deltakere er.

•

Kunnskap om friluftsaktivitet.

•

Skape tilhørighet til hjemstedet.

•

Trivsel, redusere mobbing

•

Hvis deltakerne vil komme tilbake – medlemskap

•

Ufarliggjøring – gjøre det lett å delta. Trygghet for barn og foreldre.

•

Forankre engangsaktiviteter i noe varig (organisasjoner, varig aktivitet).

•

Kunnskapsutveksling –få andre kulturers kunnskap

•

også

Hva
kjennetegner
suksess?
•
Uorganisert – konkurransefri arena. Naturopplevelse kan ikke sammenliknes. Er noe av suksessen at det er
uorganisert?

•

Organiserte aktiviteter som gjør deltakerne i stand til å drive organiser aktivitet i etterkant. Økt kompetanse og
kjennskap til nærområdet.

•

Mestringsfølelse – skape vinnere

•

Friluftslivets verdigrunnlag og verdiformidling

•

Ufarlige konkurranser kan være motiverende. Rom for å være med eller ikke.

•

Å få med deltakere – og å nå de vi ønsker å nå. Bruke ulike medier og svare på spørsmål. Aktiviteten må tilpasses
nivået til deltakerne. Ledere må tilpasses målgruppa.

•

Naturglede – lære barna å få et vennskapsforhold med naturen.

•

En vei til bedre helse. Kan kanskje nå en annen målgruppe en idretten.

•

Henting og levering før og etter aktivitet. (transport, lavterskel)

•

Samarbeid – folkehelse, skole åpner nye muligheter. Konkurranseelement som motivasjon.

•

Samarbeid mellom organisasjoner gjør det lettere å nå flere.

•

Tilrettelegging for flest mulig deltakere. Er kvantitet et mål på suksess?

•

Tilretteleggere klarer ikke legge til rette for de det er vanskeligst å nå. Lista blir ikke lav nok.

•

Lett å se seg blind på antall. Hva er kost nytte ved å nå noen som eller ikke blir sett? Kanskje bedre enn å nå mange
som allerede er aktive. Lavt antall gir tillit.

•

Skape sosiale møteplasser og fellesskap.

Hvilke aktiviteter kjenner du til som er aktuelle i
prosjektet?

Foto: Grenland Friluftsråd

Hvilke aktiviteter kjenner du til som er aktuelle i
prosjektet?
•

Fiskesommer – fisking med barn og unge – gir bort fiskestengene de har fiska med.

•

Haik - Speideren – barn og unge løftes frem til å lede andre barn og unge.

•

Utendørs ungdomsklubbkvelder – mat, bål, sosialt, hygge for 8-10 klasse og eldre. Samarbeider med andre lag og foreninger.

•

Trilleturer – fellesskap blant unge mødre og fedre

•

Friluftsglede vinterferie – utlån av utstyr, møteplass på tvers av kulturer.

•

Friluftsskole – lavterskel

•

Åpne familiedager ved kystledhytter. Gjør tilbudet og området kjent.

•

Grønn fredag – byttekveld for friluftsutstyr. Når en annen målgruppe.

•

Friluftsgruppa – for ungdommer med utviklingshemming

•

Idrettsskole ute/skogsidrettskole – o-gruppa og ski-gruppa er ansvarlige. Friluftslivets gleder i sentrum.

•

Friluftshelt – bygger lederkompetanse lokalt i klubbene. Lærer opp ungdom

•

Gamle leker – suksessfaktor/godt likt

•

Generasjonsdagen – organisasjoner arrangere leker fra gamledager

•

Åpne aktivitetsdager for hele familien – naturvennskap og naturkjennskap. Varierende faginnhold som kan øke naturopplevelsen.

•

Samarbeid med frivillighetssentraler, ungdomsklubber og andre kommunale tilbud

•

SeeknFind

•

Ung i friluft

•

Ferie for alle i regi av Røde Kors

Hvilke aktiviteter kjenner du til som er aktuelle i
prosjektet?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nasjonalparksenteret kan bidra med kompetanse
Kveldsturer med lav terskel
Samarbeid mellom kommune og organisasjoner for å sikre at de som ha
behov får delta.
Friluftsklubb – Borgundsonen for å forebygge mobbing og kriminalitet.
Samhold og vennskap, varig og forutsigbart
Samarbeid med skolene for å øke kunnskap og lokalkjennskap i nærområdet
Fortnite – spill som tas med ut i praksis
Tilskuddsordning for lavinntektsfamilier – kan gi alle mulighet til å være med
på aktiviteter som andre.
Full fræs – friluftslivets svar på klassequiz
Frilager – utstyrsbase som kan bidra til at alle kan delta

Hva trenger vi mer kunnskap om?

Foto: Oslo og Omland Friluftsråd

Hva trenger vi mer kunnskap om?
Hvilke plattformer kommuniserer ungdom og barn på? Endres ofte
Hva er det som skaper et godt image overfor ulike grupper unge. Hvordan er det unge ser på
de ulike aktivitetene. Hva skaper et godt image? Ift rekruttering
Kunnskap og veiledere om bærekraftig sanking. Vet for lite om grenser for hvor mye man kan
høste.
Hvordan når vi de unge? Hva har de lyst å gjøre? Hvordan skaper vi langtidseffekt,
langtidsengasjement?
Kunnskap om barrierer for deltakelse i friluftsliv
Kunnskap om hva som fører til/ hindrer frafall
Hva gjør at man velger spesifikke aktiviteter? Kan handle om hva som bekrefter unge som
mennesker. Handler om ledere, tillit. Hvordan opplever barn lederen. Hvilken funksjon har
lederen?
Hva har frilufts-barnehagene å si for barns friluftslivinteresse? Hva betyr friluftsliv som valgfag
for friluftslivsinteressen?
Hvem er det vi treffer med eksisterende tilbud? Det handler også om hvem vi ikke treffer.
Kunnskap om hvordan man gir barn og unge naturglede

Hva trenger vi mer kunnskap om?
Hva er «bra» antall for ulike aktiviteter. Ikke alltid flest mulig. Hva er «bra» antall for at alle skal
bli sett?
Det som fungerer bra er ikke alltid bare å kopiere, det er flere faktorer som gjør at noe
fungerer.
Hva barn og unge opplever, hvilke aktiviteter trives de best med?
Hva er det som gjør at noen foreldre ikke er med? Vi har noen antakelser, men ikke så mye
god kunnskap om hindere.
Hvorfor er friluftsliv ikke attraktivt? Mange som liker å være fysisk aktive, men som ikke
assosierer det med friluftsliv.
Hvordan skape fysiske møteplasser for friluftsliv i nærmiljøet (f eks 100m skoger, lekeplasser).
Hva betyr det for foreldrene at barn deltar, dugnadsarbeid, økonomi, transport, gir det et miljø
for de voksne, mulighet for å bli kjent med andre og være sosial.
Bekreftelse og mestring. Hva er det innen friluftsliv som kan fylle disse to behovene hos barn
og unge? Er det noe spesielt i friluftsliv?
Er det forskjell på aktivitetene som foregår inni byer og tettsteder og de som foregår utenfor?
Hvem, hvor mange?

Hva trenger vi mer kunnskap om?
Lederopplæring, ferdigheter, hva ligger under? Hva er felles for gode leder «under»
ferdighetene? Tillit,
Pris, Hvor mye er folk villig til å betale, ulike grenser hos ulike grupper, hvor kan
man ta betalt og hvor bør man ikke det?
Tips til forskningsmiljøer: Ungdomssforskning, Nova, trender i samfunnet, friluftslivet
utvikler seg, rekrutteringsstrategier.
Fortnite (gaming) er en aktivitet som vokser raskt hos ungdom. Koble interessen for
gaming og trening. Det kunne like gjerne vært friluftsliv som ble koblet mot gaming/
e-sport.
Det som ligger i bunn i friluftslivet fra staten sin side er at dette handler om det
grunnleggende, enkle friluftslivet, altså det ikke-motoriserte friluftslivet
.
Vannscooter f. eks er kult. Mange ungdommer syns kanskje motorisert aktivitet
kulest, men da må man ha gode spennende alternativer som ikke er motorisert.
Mer kunnskap om utviklingsstadiene barn og ungdom går igjennom. Har dette som
bakgrunn/ grunnlag nå man arbeider med barn og unge.

Hva trenger vi mer kunnskap om?
Pedagogikk – psykologi – sosial ulikhet

Sosialisering og friluftsliv, hva er det som påvirker barn til å drive med friluftsliv.
Hvordan tar vi hensyn til de behovene ungdom har? Lever livet digitalt. FOMO
(Fear of missing out). Hvordan er ungdommene nå, hva er viktig for de?
Topp score blant Ungdom i Norsk Friluftsliv sine undersøkelser er stillhet

Hva ligger i grunnleggende friluftsliv sferdigheter ?

Veien Videre
Etablere arbeidsgruppe
Møte med en del viktige aktører
Avklare eventuelle
forskningsprosjekt
Foto: Kristine Monsen

Takk for deltakelse og innspill!
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