Nettverkssamling – læring i friluft
På nettverkssamlingene møter skolens faste nettverkskontakter i skolenettverket Læring i friluft som
Ishavskysten friluftsråd leder og koordinerer.
Tid: 10. mai 2022
Sted: Slettaelva skole, i Tromsø
Oppmøte: På nedsiden av skolen, første inngang til høyre. Gå til høyre inne, til det store
møterommet, innenfor personalrommet.

Agenda
10.00 - 10.05

Velkommen til Slettaelva skole v/rektor, Ann-Sissel Westgård.

10.05 – 10.15

Presentasjon av deltakerne på samlingen.

Vi går ut etter presentasjonen, så dere kan ha uteklærne lett tilgjengelig.
10.15 – 10.30 Omvisning av skolens uteområder.
Slettaelva skole har ypperlige uteområder som brukes året rundt. Vi får et innblikk i hvordan de
bruker områdene på og rundt skolen, og hvordan disse er blitt tilrettelagt.

10.30 – 11.30

Vi deler fra «Aktivitetsbanken».

Forklaring: De* som deltok på nettverkssamlingen 8. februar
i år fikk i lekse å lage ett eller flere læringsopplegg med det
utstyret de fikk på samlingen. Opplegget skal utprøves på
egne elever og medlærere, og deles på neste
nettverkssamling. Følgende kriterier ble gitt: minst ett
opplegg må være tverrfaglig, oppleggene må kunne
forankres i kompetansemålene og skal kunne tilpasses ulike
fagnivåer. *Gjelder disse skolene: Ramfjord skole, Bjerkaker
skole, Mortensnes skole, Storelva skole og Læring gjennom
arbeid (LGA).

11.30 – 13.00

Lunsj – vi lager maten vår på bål inspirert av oppskrifter på turmat.no.

Hvis det er noen som har gode ideer til enkel bålmat som egner seg i skolesammenheng – og som
ikke er pølser, er det flott om dere vil dele med nettverket. Ta gjerne med oppskrifter. Friluftsrådet
jobber med at kurs til høsten inspirert av prosjektet «Turmat fra hele verden». Hvis noen har
kontakter/foreldre som kan knyttes opp mot «Turmat fra hele verden» tar vi imot tips.

Vi går tilbake til skolen:
13.15 – 15.00

Handlingsplan for Læring i friluft

Mange lærere har ytret behov for å få satt arbeidet med Læring i friluft/uteskole i bedre system.
Gjennom utarbeidelse av handlingsplaner har vi tro på at Læring i friluft kan løftes og integreres lettere
i skolehverdagen. Det er derfor et mål at hver skole utarbeider sin egen handlingsplan for Læring i
friluft. Planen skal forankres i ledelsen og hos alle skolens ansatte.
Mange av skolene som har vært med i nettverket LIF siden oppstart i 2018 har jobbet med og ut i fra
sin egen handlingsplan. Nå er det kanskje på tide å gå gjennom planen på nytt og vurdere om det er
noe som bør endres på. Vi setter av tid på denne samlingen slik at dere kan jobbe med egen
handlingsplan, om dere ikke har plan fra før av, eller om den trenger å oppfriskes.
Friluftsrådet har utarbeidet en veileder ved utarbeidelse av handlingsplan for Læring i friluft i skolen.
Den følger vedlagt utsendingen av invitasjonen.
15.00 – 15.15

Oppsummering av dagen

Hva har vært nyttig for vår skole, hva tar jeg/vi med videre og hva gjør jeg/vi når vi kommer tilbake til
vår skole?
15.15 – 15.30

Friluftsrådets tilbud i 2022, innspill og avslutning.

Påmelding:
Påmelding innen 1. mai til torilskoglund@ishavskysten.no
Ta med:
Klær for dagens vær
Utesko
Spiseutstyr; bestikk, kopp, tallerken
Drikkeflaske/termos
Sitteunderlag
Skrivesaker/PC
Skolens handlingsplan for LIF (hvis man har)

Velkommen!

