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Dato Fre 08:16 

 
Takk for informasjon om satsingene dere har, og planene dere har for Sørreisskolene. 
Fra og med skoleåret 2020/2021 ble alle 3 Sørreisaskolene med i «Læring i friluft» (LIF). 
Det er veldig bra at dere kobler opp tilbudet dere har med LIF og gjerne vise til hva som 
står som kompetansemål når det gjelder orientering i de ulike trinnene. At dere i Sørreisa 
o-lag tilbyr skolene hjelp med undervisningen er supert, og det håper jeg at skolene også 
ser. Vi har oppfordret alle skolene til å bruke lokale ressurser, og dette er et godt 
eksempel på det.   
  
I fjor gjennomførte friluftsrådet et kurs med Henning Bratland Carlsen fra NOF som 
instruktør, se vedlegg. Alle deltakende skoler fikk en o-sekk, og den tror jeg har vært 
mye brukt rundt omkring på skolene. Vi synes opplegget som NOF har er veldig bra, og 
for skolene er det en gavepakke som de bør ha god bruk for i undervisningen. Det var 
ingen fra Sørreisaskolen med på det kurset så jeg regner med at det er kjærkommet å få 
hjelp fra dere. 
  
Friluftsrådet ønsker å samarbeide med Sørreisa o-lag for at skolene skal bruke 

uteklasserommet mer, og orientering er et viktig (og artig😊) verktøy i dette arbeidet. Vi 

har litt penger til utstyr, og skolene i Sørreisa kan søke midler til noe utstyr dersom det er 
behov for det. 
  
Dersom dere ønsker at friluftsrådet skal bidra til at skolene i Sørreisa blir med på 
opplegget med orientering bidrar vi gjerne. Vi har kontaktpersoner som vi kan sende 
invitasjonen direkte til. Disse har ansvar for LIF i skolene. 
  
Andre aktiviteter: 
Dersom o-laget har behov for støtte til gjennomføring av aktivitetene /utstyr kan det 
søkes om noe /begrensede midler – se vedlegg. Dette er midler til «Folkehelsearbeid» 
og tenkt til motivering og stimulering av aktiviteter for ei større målgruppe (som 
stolpejakt, turorientering, verdens orienteringsdag, mm). 

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for mer og bedre uteundervisning i 
Sørreisa-skolene.......og ellers med de tilbudene dere gir... 

God påske😊 

  
Med vennlig hilsen 
Tove Amundsen Fuglem 
  

   
  
Tlf. 482 729 40  
mtf@bardu.kommune.no 
www.midttroms-friluftsrad.no 
https://www.facebook.com/midttromsf 
  
Postadresse: Bardu kommune, Pb.401, 9365 Bardu 
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