Polarsirkelen friluftsråd

Polargievlien ålkoejielederaerie
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon 94 13 19 17
E-post rebekka@friluftsradet.no
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/

Nettverkssamling 2019
Innkalling til samling i Lærende nettverk i friluft for barnehager
Tid
Sted

: Mandag 1 april kl. 11.00. – tirsdag 2.april ca kl. 13.00
: Havblikk camping og motell, Nesna

Fokustema: Risikolek i barnehagen
Foredrag av Skonseng naturbarnehage.
Naturleikeplass

Dere inviteres med dette til samling i Lærende nettverk i friluft. Det ønskes at det deltar
minst to fra hver barnehage. Nettverket er laget slik at alle barnehager kan delta. Vi har
forstått at det vil være ulike temaer som fenger forskjellige barnehager. Derfor har vi åpnet
opp slik at alle som vil kan melde seg på. Dette fører til at vi må ha første mann til mølla
prinsippet. Det er plass til ca 20 stk på hver samling. Melding om hvem som kommer fra
dere skjer ved e-post til rebekka@friluftsradet.no innen 18. mars.
Overnatting vil skje i dobbeltrom i store campinghytter. Oppredde senger inkl. handduk.
Ta med klær og skotøy for å være ute uansett vær og kanskje bli litt svett.
Samlinga skjer på Havblikks konferansesenter.
Deltakerne selv betaler reisen samt angitt egenandel på maten og overnattinga.
Egenandelen blir denne gangen kr 700,- pr person. All mat serveres.
Polarsirkelen friluftsråd sender regning til hver enkelt barnehage før samling, og fristen for å
betale er 25.03.2019. Friluftsrådenes Landsforbund og Nordland fylkeskommune sponser oss
slik at alle andre utgifter forbundet med samlinga dekkes av oss
Husk å forberede en problemstilling til Nettverksmøte. Nettverksmøte er et fint forum der
likesinnede kan møtes og snakke om store og små problemer, løsninger, tanker og ideer. Dere
blir delt inn i mindre grupper, som fører til at ingen sak er for stor eller liten.
Er det ellers noe så er det bare å ringe eller sende en e-post.
Det kan komme noen endringer i programmet.
Rebekka Braaten
Prosjektleder
Tlf 94131917
rebekka@friluftsradet.no
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Program
Mandag 01.april 2019
Kl. 11.00

: Innkvartering og lunsj

Kl. 12.00

: Velkommen av Rebekka Braaten

Kl. 12.15

: Risikolek
Foredrag av Skonseng Naturbarnehage.

Kl. 13.45

: Pause

Kl. 14.00

: Risikolek
Jobbe i grupper
Fremlegg/ refleksjon

Kl. 15.00

: Pause m/en matbit

Kl. 15.30

: Lekemekka med Rebekka

Kl. 16.30

: Nettverksmøte

Kl. 19.00

: Pause

Kl. 20.00

: Middag

Tirsdag 02. april 2019
Kl. 07.30

: Frokost

Kl. 08.30

: Introduksjon i naturleikeplass

Kl. 09.30

: Pause med påkledning

Kl. 10.00

: Ut å lage naturleikeplass

Kl. 12.00

: Oppsummering og info v/ Rebekka

Kl. 12.15

: Lunsj og vel hjem
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