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Fetsund Lenser •  20. september • kl. 09.30-13.30

Besøkssenter våtmark Nordre Øyern og Oslo og Omland Friluftsråd 
inviterer i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner til 
Flerkulturell Frilfutsfest ved Fetsund Lenser. Målgruppen for arrange-
mentet er minoritetsspråklige barn, ungdom og voksne i skolen.

SPENNENDE PROGRAM

Målet for arrangementet er at elevene skal ha det gøy i naturen, møte 
andre, og bli inspirert og interessert i friluftsliv. Organisasjonene viser 
fram de flotte tilbudene og mulighetene for natur- og friluftsliv som 
finnes, og deltagerne får prøve mange fine og morsomme aktiviteter.

AKTIVITETER

Elevene kan prøve seg på aktiviteter som blant annet kanopadling, 
fiske, lære om natur og friluftsliv, natursti, friluftsleker, klatring, spise-
lige ville vekster og lære om fugler med mye mer. Besøkssenter våt-
mark Nordre Øyern holder også sin utstilling åpen for deltakerne. 

PRAKTISK INFORMASJON

Sted:  Fetsund Lenser/Besøkssenter våtmark Nordre Øyern

Adkomst:  Tog og buss stopper i nærheten

  OBS! Èn lærer registrerer sin klasse ved ankomst 
Tid:  Tirsdag 20. september, kl. 10.00-13.30 (registrering fra  
  kl. 09.30)

Lunsj:   Ta  med  egen  mat  og  drikke,  griller  er  tilgjengelig.  
                        Kiosken til besøksenteret holder åpent.

  Eget bestikk/kopp/tallerken må medbringes !!                                      

Påmelding: trykk HER 

Deltakelse på arrangementet er gratis   

HUSK KLÆR ETTER VÆR!
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09.30-09.55 Registrering  

    Registrering av klassen og henting av program 

10.00-10.15  Åpning av friluftsfesten 

10.15-13.30  Frie aktiviteter på området

  Mange spennende og varierte aktiviteter, blant annet:

  • Kanopadling    • Fiske
  • Lær om natur og friluftsliv  • Bålhygge
  • Fugler i naturen   • Lær om småkryp 
  • Friluftsleker    • Orienteringslabyrint 
  • Smak av naturen  • Spiselige ville vekster 
  • Skogsti    • Naturutstilling inne på besøkssenteret
	 	 •	Klatring	 	 	 •	Samt	flere	spennende	aktiviteter

Lunsj

Vi tilrettelegger med griller og bålpanner. Elevene tar med egen lunsj/grillmat, 

gjerne mat fra egen kultur.  For å redusere forbruk av engangsartikler oppfordrer 

vi alle til å medbringe eget spisebestikk, tallerken og kopp til eget bruk (engang-

sartikler vil ikke være tilgjengelig under Flerkulturell Friluftsfest). Ved brannfare 

i naturen vil det ikke være mulig å grille, dette gis det i tilfelle beskjed om til 

påmeldte klasser i forkant. Besøkssenter våtmark Nordre Øyern holder sin kiosk 

åpen.

  Endringer kan forekomme i aktiviteter og program
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Fokus på miljø

Vi vil alle gjøre vårt beste for et mer miljøvennlig arrangement. 

Vi oppfordrer alle deltakerne og samarbeidspartnere til:

• Reise kollektivt eller gå/sykle om mulig

• Hjelp oss å kildesortere og utøve sporløs ferdsel

• Ikke ta imot informasjonsmateriell eller produkter du ikke ønsker å beholde

Lærerens ansvar  
Læreren er ansvarlig for å holde oversikt over egne elever og oppfordres til å danne 
en egen base på aktivitetsområdet. Vi oppfordrer til å gå klassevis og / eller i mindre 
grupper under arrangementet. Læreren har ansvar for sin egen klasse gjennom dagen, 
samt ansvar for at klassen forlater arrangementsområde til fastsatt tid. 

Husk god bekledning egnet til været!

Læringsressurser  
Oslo og Omland Friluftsråd sender ut læringshefte med informasjon og oppgaver 
tilknyttet natur, friluftsliv og miljø til påmeldte klasser. 
Dette vil også egges ut på OOF ś hjemmeside i forkant av arrangementet:
 www.osloogomlandfriluftsrad.no
Vi oppfordrer alle til å benytte læringshefte for størst mulig utbytte av friluftsfesten. 

Ved spørsmål om Flerkulturell Friluftsfest, kontakt
prosjektleder Anne Marie Dalen i Oslo og Omland Friluftsråd: 

annemarie.oof@friluftsrad.no   tlf. 95 21 13 86
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