Hva vet vi om barn og unges
friluftslivsvaner og preferanser?

PROGRAM og PÅMELDING
18. -19. november 2020
Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar

Det er viktigere enn noen gang at barn og unge føler tilhørighet og trives med
livet sitt. Hva vet vi om barn og unges friluftsliv? Hvordan kan vi få flere barn
og unge til å bruke friluftsliv for bedre helse og trivsel - hva vet vi og hva er
suksessoppskriften?
Friluftsrådenes Landsforbund arrangerer konferansen i samarbeid med
Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv og Innlandet Fylkeskommune.
Den fysiske konferansen arrangeres i henhold til gjeldende smittevernregler, og kan bli
avlyst på kort varsel om smittesituasjonen skulle tilsi det.
Erfaringsseminar Friluftsskolen,
tirsdag 17. kl 14-1830, se
friluftsskole.no for program
og påmelding

Fagmøte ”Grunnleggende
friluftsferdigheter” torsdag 19.
kl 14-16, se siste side
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PROGRAM Onsdag 18. november
11.00-11.15		
Velkommen ut i Innlandet. Aud Hove, Fylkesvaraordfører
				Kulturinnslag. Stange VGS
11.15-11.35		
				

Friluftsliv - en viktig del av barn og unges oppvekst.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

11.35-12.05		
				

Deltakelse i friluftsliv blant barn og unge. 				
Line C. Wold, Norsk Institutt for Naturforskning

12.05-12.30		

Spørsmål og kommentarer

12.30-13.00		
				

Hvordan er friluftslivstilbudet for barn og unge?
Ingrid L. Wigestrand, Friluftsrådenes Landsforbund

13.00-14.00		 LUNSJ
14.00-14.45		 Studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo: Sosial 		
				
ulikhet og sosial utjevning. Kirsti Pedersen Gurholt,
				
Norges idrettshøgskole/Universitetet i Sørøst Norge
14.45-15.15		 “Friluftsliv“ i Sápmi!? Yngve Johansen,
				Samisk Høgskole
15.15-15.45		 PAUSE
15.45-16.30		
Friluftsliv for barn og unge med utfordringer.
				- Naturen som positiv påvirker for ungdom som sliter
				psykisk. Harald Østbye, Mental Helse ungdom			
				- Marka – En fritidsklubb i friluft. Eirik Dobbedal,
				Friluftsrådet Sør
16.45-17.30		
Vi tester uteaktiviteter v/ Kristin Oftedal, DNT
19.00 			Middag
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PROGRAM Torsdag 19. november
09.00				Vi starter opp
09.05-09.30			 Natur og bevegelsesglede.
					Hans Christian Johnson, Hamar Naturskole
09.30-10.00			
Hva påvirker suksess i organiserte frilufts-			
					
aktiviteter for barn og unge. Line C. Wold, 			
					Norsk Institutt for Naturforskning
10.00-10.15			

Spørsmål og kommentarer

10.15-10.45			

Pause med utsjekk

10.45-11.30			 Naturen som arena for lek, læring og aktivitet i 		
					Norsk Friluftsliv. Gunhild B. Størseth og Ragnhild 		
					Angard, Norsk Friluftsliv
11.30-12.15			
Hvorfor er DNT Ung en suksess?
					- Mathias Rognebakke og Ingeborg Kvarme,
					DNT ung Drammen
					
- Knut Einar Nordhagen, Hamar og
					Hedmarken turistforening
12.15-13.00			
Utelekens kraft. Merete Lund Fasting,
					Universitetet i Agder
13.00				

Lunsj og vel hjem!
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Priser og påmelding
Hele konferansen med overnatting og middag 				
Deltakelse uten overnatting og middag, per dag				
Deltakelse via streaming, per dag							

1600 kroner
500 kroner
100 kroner

Påmelding til konferansen kan gjøres her, eller på vår hjemmeside friluftsrad.no
I etterkant av konferansen, torsdag 14.00 – 16.00, vil FL arrangere et fagmøte for å drøfte
innholdet i begrepet «grunnleggende friluftslivsferdigheter». Ta kontakt med FL
(ingridw@friluftsrad.no) om du ønsker å delta på møtet.

VELKOMMEN TIL HAMAR
VELKOMMEN til HAMAR
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