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Læring i friluft 
 

Lofoten Friluftsråd tilbyr i 2018 en rekke kurs til skoler, barnehager og SFO i læring i friluft. 

Læring i Friluft er en fellessatsing hos friluftsrådene med det formål å bidra til mer og 

bedre uteaktivitet, som en naturlig del av hverdagen i barnehage, grunnskole og SFO. 

Skolekursene tar utgangspunkt i læreplanene og det enkle friluftslivet. Målet med kursene 

er å gi faglige innspill og inspirasjon til personalet, gi trygghet i undervisning ute og stimule-

re til aktivitet i naturen.  

De fleste av kursene har en varighet som gjør at de fint kan passe inn i planleggingstiden til 

lærerne. Hvis ikke, kan alle kurs tilpasses etter ønske.   

 

Hvor 

Ved bestilling avtales sted for kurset. Det kan 

f.eks. være på skolens område eller i et egnet 

naturområde i nærheten av skolen.  

 

Når 

De enkelte skoler som ønsker kurs foreslår selv 

dato og klokkeslett, så dette passer med skolens 

timeplaner.  

 

Pris 

Kursene er gratis for alle skoler, barnehager og SFO i våre medlemskommuner. På enkelte 

kurs må skolene dekke kostnader med forbruksmateriell.  

 

Mer informasjon og bestilling 

Kontakt Lofoten Friluftsråd for mer informasjon og bestilling av kurs. Dersom skoler har 

ønske om andre kurs enn det som er med i dette programmet, tar vi tar gjerne imot ønsker 

og forslag. 

 
 Lofoten friluftsråd 

lofoten@friluftsrad.no 
Tlf.: 485 94 951 

www.lofotenfriluft.no 
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Snøforming 
 

Snøformsettet er utviklet etter en idé fra Salten friluftsråd, og har bredt om seg i barne-
hager og skoler over store deler av landet. Snøforming er en veldig morsom og lærerik 
aktivitet som inkluderer alle og kan brukes av barn i alle aldre i både  barnehager og på 
skoler.  
 
På kurset vil deltakerne få  en grunnleggende innføring i bruken av snøformingssett. 
Deltakere vil også  få ideer til ulike måter å uttrykke seg på i snø og til hvordan snøfor-
ming kan brukes som pedagogisk verktøy.  
 
Kurset varer ca. 4 timer, men kan tilpasses  etter behov. 
 

Kajakk 
 

Lofoten er per tradisjon sterkt knyttet til ferdsel på sjøen og vann. På kajakkurs vil delta-
kerne få en introduksjon til kajakken og utstyret samt få de grunnleggende ferdigheter 
for å kunne ferdes sikkert på sjøen i kajakk.  
 
Kurset følger Norsk padleforbund sitt innhold for Grunnkurs hav og deltakerne vil få ut-
stedt våttkort etter kurset. Kurset er gratis, men pris pr. våttkort er 100 kr.  
 
Varigheten av kurset er 16 timer. Dette kan fordeles over flere dager.  
 
 
 

Foto: Vesterålen friluftsråd 
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Naturen som klasserom – Grunnkurs 
 

Friluftsmeldingen fastslår at det er et nasjonalt mål at naturen i større grad skal brukes 
som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. For noen er det en selvfølge – 
for andre en utfordring.  
På kurset «Naturen som klasserom – Grunnkurs» får deltakerne de grunnleggende fer-
digheter for å kunne ta med seg elever ut. Vi tar opp temaer som påkledning, bålfyring, 
regler og love, hva skal medbringes på tur og organisering av gruppen.  
 
Kurset varer ca. 2 timer, men kan tilpasses  etter behov. 
 
 
 

Bålkurs 
 

Friluftsliv og bålfyring hører for mange unektelig sammen. Et godt bål kan brukes til 
mange ting: matlaging, kos, varme eller som arena for den gode bålsamtalen.  
 
De fleste har sikkert opplevd at bålfyringen 
ikke går som tenkt. Det blir ikke fyr, bålet 
dør ut, eller det blir så mye røk at man ikke 
kan være i nærheten av bålet. På bålkurset 
lærer deltakerne å fyre et ordentlig bål fra 
bunnen. På kurset vil vi gå gjennom ulike 
temaer knyttet til bålbrenning: Hvordan få 
fyr, forskjell på god og dårlig ved, båltyper, 
regler om bålfyring, treslag og forbrennings-
reaksjoner.  
 
Kurset varer ca. 2 timer, men kan tilpasses 
etter behov. Kurset kan evt. kombineres 
med kurs i matlaging på bål.  

Foto: Frans Sortland 



Mat på bål 
 

Bålmat er mye mer enn marsmallows og svidde grillpølser med frosne lomper. Sunn og 
god mat kan lett lages ute.  
På dette kurset vil deltakerne lære hvordan man kan lage god mat på bål eller i stein-
ovn. Vi vil prøve å lage ulike smakfulle og morsomme retter, både enkle og mer avan-
serte.     
 
Kurset varer ca. 3 timer, men kan tilpasses etter behov. Kurset kan evt. kombineres 
med bålkurset.  
 
 
 

Taubruer 
 

Taubruer er en enkel og morsom måte å lage sitt eget aktivitetsanlegg. Taubruene be-
står av tau som blir spent opp mellom trær, så man har et tau å stå på og et å holde seg 
fast i. Oppsettet av taubruene kan varieres på mange ulike måter og kan dermed lett 
tilpasses til terrenget og målgruppen.  
 
Barn kan og bør være med til å sette opp 
taubruene. Fra 4. klasse klarer de selv å 
sette dem opp i mindre grupper. 
 
På kurset vil vi gå igjennom tema som lei-
keprinsipp, utstyr, konstruksjon av tau-
bruer og sikkerhet.   
 
Kurset varer ca. 3 timer, men vil kunne 
tilpasses etter behov.  
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Høsting 
 

Høsting i naturen har en viktig plass i det Norske samfunnet og i norsk friluftstradisjon. 
På dette kurset vil deltakerne lære om hvordan høsting kan brukes som læring og aktivi-
tet for barn og unge. På kurset vil vi diskutere og prøve ut ulike undervisningsopplegg 
knyttet til høsting.  
 
Tema for de enkelte kurs vil variere med årstiden, alt avhengig av hva det er sesong for 
å høsten. Men alle årstider har deres muligheter for høsting og kurset kan gjennomfø-
res til alle årstider.  
 
Kurset varer ca. 3 timer, men kan tilpasses  etter behov. 
 
 
 
 

Undervisningsopplegg 
 

 
Læring i Friluft 
læring – fysisk aktivitet – naturopplevelser - sosialt miljø 
En idéperm utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund i samar-
beid med ulike friluftsråd. De 426 aktivitetene beskrevet i per-
men er relatert direkte til målsetninger i læreplanen for  
grunnskolen og strukturert etter fag. 
 
Permen koster 450,- og kan bestilles hos Lofoten friluftsråd 
  

 
Høsting – en smak av tradisjon og muligheter 
Undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1 som er bygd opp under 
sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav 
og vassdrag og vilt, jakt og fangst. 
 
De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike 
skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til  
aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. 
  
Boken koster 200,- og kan bestilles hos Lofoten friluftsråd. 



Om Lofoten friluftsråd 
 

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for 
de 6 medlemskommunene Værøy, Røst, Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. Frilufts-
rådet har i sitt arbeide fokus på det enkle hverdagsfriluftslivet og jobber innen tre hoved-
områder: 
 
• Få flere mennesker til å benytte naturen til fysiske aktivi-

tet – med et særlig fokus på barn og unge 
• Øke forståelsen for friluftslivets betydning, bedre friluft-

livskultur og mere miljøvennlig friluftsliv 
• Sikre og utvikle regionen friluftsmuligheter   

 
 
Ønsker du å høre mere om friluftsrådet eller kursene vi tilbyr, 
kan du kontakte oss her: 

Lofoten friluftsråd 

lofoten@friluftsrad.no 
Tlf.: 485 94 951 

www.lofotenfriluft.no 
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