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er Midt-Agder Friluftsråds hovedsatsing for barn og unge.  
Naturskole består av leirsteder, kurs, elevaktiviteter og veiledning.

NATURSKOLE

er tilgjengelige hele året og kan tilby overnattingsfasiliteter,  
undervisningsopplegg og -utstyr, kanoer og robåter, aktivitets- 

konsepter og leirmateriell. Leirene er tilgjengelig for alle.

LEIRSTEDENE

er hovedsakelig for ledere og ansatte ved læringsinstitusjoner 
som barnehage, skoler og universitet. Tema, innhold og  
metoder tilpasses i dialog med institusjonene.

KURS

er arrangement og undervisning for både elever og lærere, blant  
annet ”Friluftsskole US” – en læringsdag for ungdomsskoleklasser  

i samarbeid med friluftslivsstudiet ved Universitetet i Agder.

ELEVAKTIVITETER

og rådgivning tilbys alle som har spørsmål om  
læringsaktiviteter, turområder og metoder i friluft.

VEILEDNING

lånes ut til utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, lag og foreninger.

UTSTYR OG LÆRINGSMATERIELL
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Naturskole
Donevann og Helleviga



LEIR
Midt-Agder Friluftsråd tilbyr tilrettelagte leirsteder gratis til utdanningsinstitusjoner  

i regionen, fra barnehager til universitet.

Leirene har tilgjengelighet for alle og er tilpasset rullestolbrukere.

Ta kontakt hvis spesielle behov.

Tilbudet er basert på tillit. Utstyret og områdene tas vare på og forlates i god stand. 

Leirsteder

Helleviga og Donevann i Søgne

Gåseflå i Vennesla

Ogge i Birkenes

Når

Brukere kan reservere opphold på leirstedene i det tidsrommet  
de selv ønsker. Alt fra dagsopphold til ukeskurs. 

Hvordan

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd for veiledning og reservasjon  
av leiropphold. Send forespørsel fra nettskjema:  

midt-agderfriluft.no/naturskole
post@midt-agderfriluft.no - 95 85 11 11

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

1. Leirstedene/Naturskolene til Midt-Agder Friluftsråd 
er laget for allmennheten generelt, og utdannings- og 
læringsinstitusjoner for barn og unge spesielt, herunder 
alt fra barnehage, grunnskole og SFO, videregående til 
universitet/høgskole.

2. Leirstedene skal forhåndsbestilles hos Midt-Agder  
Friluftsråd, 95 85 11 11 – post@midt-agderfriluft.no,  
unntatt bruk slik beskrevet i pkt. 3 korttidsbruk.

3. Lån/leie av leirsted (Helleviga, Donevann, Gåseflå, Ogge)

Alle brukergrupper
Korttidsbruk av leirsteder uten tilgang på utstyr er gratis.
Gjelder opphold så som lunsjpause og søndagstur,  
forutsatt at leiren ikke er reservert. Gratis.

Utdanningsinstitusjoner
i Midt-Agder regionen, når oppholdet er i regi av  
institusjonen. Gratis.

Privatpersoner/ideelle organisasjoner/lag
Hele leiren
500,-/døgn

«1/3 – modellen»
a) Gjelder kun for små grupper/familier  
(inntil ca. 9 personer)
b) Disponerer kun 1 gapahuk, 3 kanoer, 1 robåt og  
tilhørende utstyr
c) Andre brukergrupper kan ha samtidig opphold og  
aktivitet i leiren
200,-/døgn

Bedrifter/kommersielle aktører
1000,-/døgn

Lån/leie av låven i Helleviga
Låven i Helleviga kan lånes/leies som egen enhet på  
samme vilkår og priser som de øvrige leirstedene.  
Ved ønske om bruk av låven som del av leiropphold  
må dette avtales ved reservasjon.

Når låven leies som del av leiropphold
300,-/døgn 

4. Reservert leir omfatter overnattingsfasiliteter, ildsteder 
ved leir og alt tilhørende utstyr i leiren. Forbruksmateriell 
og førstehjelpsutstyr må medbringes av bruker.  
Reservasjon skal ikke begrense den alminnelige ferdsel, 
bruk av toalett og opphold i områdene for øvrig.

5. Leirene er en integrert del av offentlige friluftsområder 
og spesielt tilrettelagt for barn og unge. Alkohol er av  
den grunn ikke tillatt.

6. Brukere skal kun benytte etablerte bålgruer og griller i 
leirene og er ansvarlig for all bruk av åpen ild. Vi henviser 
for øvrig til forskrift om brannforebygging § 3:

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å 
gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark 
uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan 
gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom  
lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp  
ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

7. MAF garanterer ikke at leirene til en hver tid er i stand  
og har alt materiell tilgjengelig og i orden. Feil og  
mangler meldes til MAF. Brukere skal erstatte materiell 
som blir skadet/ødelagt ved bruk.

8. Brukere må rengjøre og rydde alt materiell og rydde 
leiren. All søppel skal fjernes.

9. Brukere må selv inspisere sikkerhetsutstyret i leirene før 
bruk og forsikre seg om at dette er i orden. (flytevester, 
kasteliner, slukkebøtter)

10. Det er som hovedregel ikke lov med noen form for  
motorisert ferdsel til og fra leirene. Ved spesielle behov  
kan motorisert ferdsel tillates etter avtale med MAF.

a) Permanente eller midlertidige funksjonshemminger gir 
adgang til motorisert transport dersom andre alternativer 
er utilstrekkelige eller uhensiktsmessige.

b) Sykdom/skade hos deltakere eller høy risiko for  
alvorlige og akutte sykdomsforløp. Risiko forbundet med 
ordinære aktiviteter i og ved leirene kvalifiserer ikke til 
dette unntaket. Brukere av leirstedene må selv analysere, 
forebygge og akseptere risiko ved opphold i leirer.

c) Store og uhåndterlige mengder eller typer utstyr/ 
materiell som er avgjørende og nødvendig for gjennom- 
føringen av opphold/undervisning. Brukere skal i størst 
mulig grad planlegge sitt opphold med materiell og utstyr 
som ikke krever motorisert transport. Som prinsipp skal det 
utøves enkelt friluftsliv med enkle midler i leirene til MAF.

d) Andre ikke-motoriserte alternativer er utilstrekkelige 
eller uhensiktsmessige. Det er nødvendig å vurdere alle 
andre alternativer før de motoriserte. Eksempelvis kan  
sykkeltralle, trillebår, kano, robåt og andre hjelpemidler 
være aktuelle alternativer.

REGLER FOR LÅN/LEIE AV LEIRSTEDER



HELLEVIGA NATURSKOLE

Helleviga naturskoleleir ligger tilbaketrukket i kystheia ovenfor selve Helleviga i Friluftsparken i Søgne. 
Gapahukleiren er tilrettelagt for alle brukere med et sentralt aktivitetsområde med ildsted for matlaging 
og bålkos. Her er også fantastisk utsikt over skjærgården. Naturen rundt er mangfoldig med kystskog,  
svaberg, strender og fjellknauser, og selve Helleviga ligger en kort spasertur unna. 

Leir, utstyr og aktiviteter
>  Tre gapahuker – kapasitet totalt ca. 30 personer
>  Samlingsplass rundt ildsted
>  Spiseplass med benker og bord
>  Kort vei til Helleviga - stor gresslette med aktivitetsmuligheter,  
 skogsområder, badestrender og svaberg.
>  Robåt tilgjengelig etter særskilt avtale.

Låven
>  Låven ligger sentralt ved hovedhuset og sletta.
>  Samlings- og undervisningsrom, benker og bord, til ca. 40 personer.
>  Utstyrsrom - undervisningsutstyr innen naturfag, kyst, friluftsliv,  
 fysisk aktivitet, mat ute og noe geologi.

”Skibsvraget”
På sletta er det et anlegg for klatring og fysisk utfoldelse for barn og unge i alle aldre.

DONEVANN NATURSKOLE

Naturskoleleiren i Donevann er en del av Friluftsparken i Søgne som er et stort 
sammenhengende område med mange muligheter for aktivitet og læring.  
Her er du omringet av løvskog, vandrevennlige heier og et passe stort ferskvann 
med mulighet for trivsel, aktivitet, ro og læring.

Leiren ligger ved et historisk og naturlig knutepunkt hvor flere turstier og  
turveier møtes og er godt utgangspunkt for vandreturer. Donevann kan  
også by på dramatiske og spennende fortellinger og sagn fra lokalområdet  
om blant annet Skomagerkniben, Korset i steinen og Paulines heller.

Leir, utstyr og aktiviteter
>  Tre gapahuker – kapasitet totalt ca. 30 personer
>  Samlingsplass rundt ildsted
>  Ti kanoer og tre robåter - med tilhørende padlevester og årer
> Fiskerett med sluk/flue/mark i låne-/leieperioden
> Utstyrsbod med leir- og undervisningsutstyr
>  Aktivitetskonsepter kanoorientering og lenkegjeng

VEGGEN

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Midt-Agder Friluftsråd   95 85 11 11   post@midt-agderfriluft.no

TA DERE OVER DEN ØVERSTE STOKKEN, FRA DEN ENE 
SIDEN TIL DEN ANDRE.

LENKEGJENG - bestemme på forhånd hvilke regler som skal gjelde 

hvis lenka bryter eller noen faller ned:a)  Klatre opp, koble sammen og fortsettb)  Koble sammen og begynn på nytt fra start
c)  Mer enn fem ganger avsluttes hinderet
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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
KANO ORIENTERINGKANO ORIENTERING

Det er satt ut åtte poster på Donevann. Hver post har kart 
og tre bokstaver som tilhører ulike løyper (hvit, gul og rød). 
Du velger løype og nivå - kort, middels eller lang.  
Lang inneholder poster som ikke er synlige fra leiren  
og tar lengst tid å gjennomføre. Padle til postene som er  
beskrevet i oppgaven og finn løsningsord. 

UTSTYR 
Kanoer, padleårer og flytevester er inkludert i lån/leie av 
leirsted. All bruk er på eget ansvar. Flere oppgaver, kart og 
kontaktinformasjon: midt-agderfriluft.no

ORGANISERING 
Oppgaver fordeles på kanoer og ny oppgave gis når  
forrige er besvart. Hold oversikt over hvem som har gjort 
hvilke oppgaver. Det bør være minst to kanoer sammen  
slik at disse kan hjelpe hverandre ved velt eller uhell. 
Ansvarlig voksen i kano/robåt på vannet. 

KONKURRANSE 
Kano orientering er en måte å øve på padling og bruk av 
kart og kan benyttes som læringsaktivitet ved opphold  
på Donevann. Konseptet kan også benyttes som  
konkurranse. 

Tid: Hvor raskt kan de ulike oppgavene løses? 
Mengde: Hvor mange poster innenfor en tidsramme?
Regler: Hvilke regler skal gjelde? En og en oppgave,  
eller flest mulig samtidig? Kan det benyttes  
hjelpemidler og samarbeid mellom kanoer?

SIKKERHET 
Sikkerhetsregler er absolutte.

•  Alltid flytevest
•  Ansvarlig voksne skal sjekke utstyr for feil og mangler  
 for det benyttes
• Aldri ut på vannet uten godkjenning og under oppsyn  
 av ansvarlige voksne
•  Alltid minst en kano/robåt tilgjengelig for redning

GUL LØYPE

KORT

MIDDELS

LANG

HVIT LØYPE

KORT

MIDDELS

LANG

RØD LØYPE

KORT

MIDDELS

LANG

Midt-Agder Friluftsråd    95 85 11 11    post@midt-agderfriluft.noVEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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Alltid flytevest!

Høydekurve 10m

Vann

Elv/bekk

Myr

Sjø med dybdeintervall

Tørrfall (tørt ved lavvann)

Dyrka mark

Friområde i off. eie/leieavt.

Bygg

Veg, stor/mindre

Traktorveg

Sti

Merket sti

Bading

Buss-stopp

Fornminne

Gapahuk/leirsted

Informasjon

Kafeterie/kiosk

Kai/brygge

Kulturminne

Parkeringsplass

Rasteplass

Toalett

Utsiktspunkt

Fiskeplass

Spesiell detalj

Tegnforklaring
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MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
LENKEGJENGLENKEGJENG

To eller flere personer kobles sammen og skal mestre  
åtte hinder omkring leiren.

UTSTYR 
Lenkene består av magebelte og koblingsstropp.
Disse henger på utstyrslager ved utedo og kan lånes  
etter avtale med Midt-Agder Friluftsråd. 
Magebeltet knyttes med slippknute i løkka. Dette gjør at  
beltet enkelt kan løses ut. Koblingsstroppen har to løkker. 
Disse tres på plasthylsene på magebeltet (foran og bak)  
og løser ut ved belastning og fall.  
Koblingsstroppen skal ikke tres eller knyttes fast  
i magebeltet!

ORGANISERING 
Aktiviteten ledes fra leiren. Del i grupper på to eller  
flere personer. Gruppene fordeles på hver sine hinder. 
Kun en gruppe benytter hinderet om gangen,  
evt. to grupper sammen som vurderer hverandre.  
Når ett hinder er gjennomført går gruppa tilbake  
til samlingsstedet og blir tildelt eller velger nytt hinder.

KONKURRANSE 
Målet er å mestre de ulike hindrene sammen som  
en gruppe. 

Mestre: Hvor mange hinder klarer gruppa å løse?
Tid: Hvor mange ganger kan hinderet løses feilfritt  
innen en gitt tid?
Regler: Hvilke regler skal gjelde ved f.eks. lenkebrudd  
eller fall?

GENRELLE REGLER
Det anbefales å tilpasse reglene til deltakernes  
forutsetninger. Alle deltakere må kjenne til hvilke regler  
som skal gjelde. Hvert hinder er beskrevet på skilt med  
forslag til regler for gjennomføring.

Når lenka bryter/noen faller ned:
a) Koble sammen/klatre opp og fortsette
b) Begynne på nytt
c) Bestemme antall forsøk før oppgaven avbrytes (f.eks. 5)

SIKKERHET 
All bruk av hinder og lenker skjer på eget ansvar. 
Ha alltid ansvarlige voksne tilgjengelig i tilfelle ulykker. 
Ansvarlig voksne skal sjekke anleggene for åpenbare feil 
eller farer før disse benyttes. Fjern kvist/stein i fallunderlag 
og sjekk at tau og stokker er hele og i orden.

Ved bruk av lenker:
•  Aldri knytte fast i noe
• Aldri surre eller knytte rundt hals, arm eller bein
• Koblingsstroppen skal kun festes i plasthylsa på  
 magebeltet
• Bruk slippknute på magebeltet
• Ta hensyn til alle i gruppa

Midt-Agder Friluftsråd    95 85 11 11    post@midt-agderfriluft.noVEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SLIPPKNUTE
1.  Tre enden gjennom løkka
2.  Enden over og bakom beltet
3.  Brett enden dobbel og  
 tre bukta gjennom åpning
4.  Stram knuten
5.  Rykk i enden for å løse ut beltet

KOBLING
6.  Bruk løkka på koblingsstroppen
7.  Tre gjennom plasthylse
8.  Løser ut ved belastning

6 7 81 2 3 4 5

G
ra

fi
sk

 p
ro

d
u

ks
jo

n
: B

jo
rv

a
n

d
 &

 c
o

Pyramiden

Veggen

Dekket Krysset

Tunnelen Steinen

Tauene

Stokkene

STOKKENE

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Midt-Agder Friluftsråd   95 85 11 11   post@midt-agderfriluft.no

FØLG STOKKENE EN HEL RUNDE UTEN Å BERØRE BAKKEN.

LENKEGJENG - bestemme på forhånd hvilke regler som skal gjelde  

hvis lenka bryter eller noen faller ned:
a)  Klatre opp, koble sammen og fortsett

b)  Koble sammen og begynn på nytt fra start

c)  Mer enn fem ganger avsluttes hinderet

PYRAMIDEN

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Midt-Agder Friluftsråd   95 85 11 11   post@midt-agderfriluft.no

Start/mål

START PÅ DEN LIGGENDE STOKKEN. TA DERE OVER PYRAMIDEN, 

LANGS DE TO LIGGENDE STOKKENE OG TILBAKE OVER UTEN 

Å BERØRE BAKKEN UNDERVEIS.

LENKEGJENG - bestemme på forhånd hvilke regler som skal gjelde 

hvis lenka bryter eller noen faller ned:

a)  Klatre opp, koble sammen og fortsett

b)  Koble sammen og begynn på nytt fra start

c)  Mer enn fem ganger avsluttes hinderet



GÅSEFLÅ NATURSKOLE

Gåseflå naturskoleleir ligger ved Gåseflåfjorden like 
sør for Kilefjorden i Vennesla. Gapahukene er satt opp 
på stoppestedet for den første Setedalsbanetraséen 
og adkomsten har et kulturhistorisk sus over seg da 
den er gjennom de gamle jernbanetunnelene.  
Leiren ligger langs Nasjonal Sykkelrute nr. 3 og er et  
velegnet utgangspunkt for sykkelturer. Det er fine 
bade- og padlemuligheter i Otra like ved leiren.

Leir, utstyr og aktiviteter
> Tre gapahuker – kapasitet totalt ca. 30 personer
> Samlingsplass rundt ildsted
> Spiseplass med benker og bord
> Ti kanoer - med tilhørende padlevester og årer
> Fiskerett med sluk/flue/mark i låne-/leieperioden
> Utstyrsbod med leir- og undervisningsutstyr
> Aktivitetskonseptet Rallarrunden



MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
RALLARRUNDENRALLARRUNDEN

Rallarrunden er en merket løype på 2,2 km med ulike hinder. 
Den er laget for unge på sykkel, men kan naturligvis også 
benyttes til fots.

UTSTYR 
Vanlige sykler som tåler grovt underlag og terreng kan  
brukes. Vi anbefaler å sjekke bremser spesielt, men også  
at styre, hjul og sete er godt festet før bruk.

ORGANISERING 
Runden kan gjennomføres individuelt, i par eller i små  
grupper. Vi anbefaler minst 2 deltakere sammen som  
kan hjelpe hverandre ved behov. Det er en fordel med litt 
avstand for å unngå opphopning i krevende partier  
underveis. Det anbefales å følge løypa «med klokka»,  
spesielt ved sykling.

KONKURRANSE 
Rallarrunden er en måte å øve utholdenhet, vilje,  
mot og samarbeid. Løypa har utfordringer for de  
fleste og det er for mange en god nok prestasjon  
å ha gjennomført runden i sitt eget tempo. 
 
Alle deltakere bør gjennomføre en rolig prøverunde før  
en eventuell konkurranse.

Tid: Hvor raskt kan runden gjennomføres?
Regler: Hvilke regler skal gjelde for passering av hinder? 
Flere forsøk? Lov å sykle/løpe forbi?

GENERELLE REGLER
Det er ikke lov å forandre hinder. 
Alle må stanse, hjelpe og varsle ansvarlige voksne  
ved skader og ulykker.
Alle typer motorkjøretøy er forbudt.

SIKKERHET 
•  Det er sterkt anbefalt å benytte hjelm ved sykling
•  Ansvarlige voksne må sjekke løypa for feil og  
 farer før den benyttes.
•  Ansvarlige voksne bør plassere seg ved særlig utsatte 
 steder i løypa, spesielt i utforkjøringer.

Midt-Agder Friluftsråd    95 85 11 11    post@midt-agderfriluft.no
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Bruk hjelm!

Rallarsvingen

Fjellryggen

Myrkloppene

Lillebrua
Hestebrotan

Tvillingblokka
Trebrua

Grusormen

Lilleblokka
Rallarspranget

Perlekjedet

Sjekk bremser  
og vær sikker på 
at styre, hjul og 
sete er godt festet 
før du starter.

Start / mål

Flombekken



OGGE NATURSKOLE
Naturskoleleiren ligger på Dikesholmane sør i Ogge i Birkenes kommune.  
Innlandsvannet Ogge er mer enn 10 km langt og har om lag 365 øyer  
og holmer. Dette er et av de flotteste padleområdene Sørlandet kan  
tilby med mange muligheter for friluftsliv på og ved vannet.

Leir, utstyr og aktiviteter
> Tre gapahuker – kapasitet totalt ca. 30 personer
> Samlingsplass rundt ildsted
> Ti kanoer og tre robåter - med tilhørende padlevester og årer
> Motorbåt til utlån ved særlige behov (brukere med funksjonsnedsettelser)
> Fiskerett med sluk/flue/mark i låne-/leieperioden
> Utstyrsbod med leir- og undervisningsutstyr
> Utsiktstårn
> Aktivitetskonseptet Holmgang
 



MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
HOLMGANGHOLMGANG

Holmgang består av ulike aktivitetsstasjoner på  
Digesholmane med utfordringer for både hodet og  
kroppen. Aktivitetene kan brukes av alle, alene eller helst  
i grupper, og er laget spesielt for ungdomstrinnet.  
Mindre barn vil ha stor glede og nytte av voksne som  
veileder og hjelper litt!

UTSTYR 
To stasjoner er på holmer utenfor leirstedet. Disse er  
synlige fra leiren og det er tidvis mulig å vasse ut.
For tilgang til kanoer eller robåter må det gjøres  
forhåndsavtale med Midt-Agder Friluftsråd.

ORGANISERING 
Deltakerne deles i grupper på 2-4 personer.
Aktiviteten ledes fra samlingsstedet. Gruppene fordeles  
på stasjonene. Kun ei gruppe benytter den enkelte  
aktivitetsstasjonen om gangen. Når en aktivitet er  
gjennomført kommer gruppa tilbake til samlingsstedet  
og blir tildelt eller velger ny stasjon. Oppgavebeskrivelse 
med kart til gruppene i utstyrsbua.

KONKURRANSE 
Målet er å løse de ulike aktivitetene - sammen.  
Holmgang kan gjennomføres som konkurranse med  
ulike metoder så som: 
 
Mestre: Hvor mange aktiviteter klarer gruppa å løse?
Tid: Hvor raskt kan gruppa løse hver av aktivitetene?

GENERELLE REGLER
Alle aktivitetsstasjonene skal forlates slik at de er  
klare og trygge for nye brukere. Tau må ikke ha knuter  
og floker og «løsningen» må ikke være synlig.

SIKKERHET 
All bruk av aktivitetsstasjonene skjer på eget ansvar. 
Ha alltid ansvarlige voksne tilgjengelig i tilfelle ulykker. 
Ansvarlige voksne skal sjekke anleggene for åpenbare feil 
eller farer før de benyttes. Fjern kvist/stein i fallunderlaget 
og sjekk at tau og stokker er hele og i orden.

•  Aldri knytte fast i noe
• Aldri surre eller knytte rundt hals, arm eller bein
• Ikke bruk makt eller kraft på bevegelige deler
• Ta hensyn til alle i gruppa
• Forlat stasjonen slik at den er klar og trygg for  
 nye brukere

Midt-Agder Friluftsråd    95 85 11 11    post@midt-agderfriluft.noAUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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MAGISK 
KVADRAT
Tallene 1 til 9 skal plasseres på tavla slik at 
summen (x+z+y) blir den samme horisontalt, 
vertikalt og diagonalt.

Husk å henge klossene pent uten knuter og 
fl oker etter bruk.

1 5

4

3

Alle oppgavene  
er mulig å løse. 
Bruk hodet godt 
og ikke gi opp!

FIRE LINJER
De fire stokkene har ulik lengde og er koblet 
sammen i ei lenke. Legg lenka slik at stokkene 
dekker alle ni punkter i kvadratet.  
Stokkene kan krysse hverandre.  
 
Husk å legge lenkestokkene pent oppå kvadratet!

PYRAMIDEN
Sett sammen de fem treklossene til en 
perfekt pyramide.

Husk å henge klossene pent uten knuter og 
fl oker etter bruk.

TÅRNENE
Stable de ni tresylinderne til 
a) to, b) tre, og c) fi re like høye tårn.
Alle ni tresylinderne skal brukes hver gang.

Husk å henge klossene pent uten knuter 
og fl oker etter bruk!

VANNPOSTEN
Fyll opp det store røret ved hjelp av bøttene 
helt til røret vipper og tømmer seg selv. 
Ikke gå på innsiden av tauene. Tøm røret før 
oppgaven begynner!

Husk å henge bøttene pent uten knuter 
og fl oker etter bruk!

TI TRÆR
Bruk tauene til å klatre innom alle ti trærne 
hvor tauene er festet uten å berøre bakken.
Du kan starte hvor du vil.

Husk å sjekke at underlaget er greit å falle på.
Fjern løse greiner og stein!



KURS
Midt-Agder Friluftsråd utvikler og tilbyr kurs med fokus på læring i friluft.  

Kursene tar utgangspunkt i læreplaner, friluftsveiledning og friluftsliv. Mange av målene i både 
den generelle og den fagspesifikke delen av læreplanen kan realiseres i natur og friluft. 
Kursene skal gi faglige innspill og inspirasjon til personalet ved utdanningsinstitusjoner,  

og gi disse trygghet i egen undervisning og aktiviteter i naturen.
 

Kursene er gratis* for alle utdanningsinstitusjoner i våre eierkommuner
Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand.

 *Skoler/barnehager må dekke kostnader til forbruksmateriell og råvarer når dette er aktuelt.

 

Hvem
a) Personell i skole/barnehage.

b) Parallellæring – samtidig veiledning av elever og lærere.

Hvor
Leirkurs og temakurs (aktivitets- eller stedsbestemte opplegg) gjennomføres  

i våre naturskoleleirer Helleviga, Donevann, Gåseflå og Ogge.
 

Kurs som ikke forutsetter bestemte områdetyper/anlegg gjennomføres hos den enkelte,  
eller i egnet naturområde som skolen/barnehagen selv ønsker å benytte.

 
Hvordan

Kontakt Midt-Agder Friluftsråd for samtale og bestilling av kurs.
Dere bestemmer i stor grad tid, sted og innhold.

Vi tar gjerne imot ønsker og forslag.

LEIR – bli kjent med leirstedene, undervisnings- og aktivitetsmuligheter
KANO – teknikker, metoder, aktiviteter, sikkerhet
BIOLOGI – teknikker, metoder, aktiviteter, arter i fjæra eller ferskvann
AKTIVITET – fysisk i friluft, tilrettelegging med tau, friluftsaktiviteter
MAT – metoder, retter, utstyr
VINTER – snøtema, aktiviteter, utstyr



MAF låner ut klassesett med utstyr og materiell til utdanningsinstitusjoner,  
organisasjoner og lag. Ordningen er gratis og basert på tillit og ansvarlig bruk.  

Tapt/ødelagt materiell erstattes.

Lavvoer
Gryter og kjeler

Varmekilder (gassbrennere, bålbrennere  
til lavvo, stormkjøkken)

Ski og truger
Naturfaglig feltmateriell

Aktivitetsutstyr

UTSTYR OG
LÆRINGSMATERIELL



MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD

Midt-Agder Friluftsråd er en interkommunal organisasjon 

og skal i samarbeid med eierkommuner og andre aktører 

tilrettelegge for friluftsliv. 

Vi skal skape «Muligheter for Alle i Friluft».

www.midt-agderfriluft.no
post@midt-agdefriluft.no
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