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100 % stilling i NOF 1.10.20 - 31.12.2022

Løper for OK Moss

Mye informasjon - håper på å gi deg et innblikk i prosjektet, gi svar på noen 

spørsmål, få deg til å stille nye spørsmål og gi ideer som vil skape 

orienteringsglede hos barn, unge og voksne!

Presentasjonen vil bli sendt kveldens deltakere/klubbenes kontaktpersoner 

i prosjektet på mail og legges ut på www.o-skolen.no

http://www.o-skolen.no/


Bakgrunn

• Søknad sendt november 2019

• Sparebankstiftelsen DNB - 5 millioner kroner.

• Periode 1.1.2020 - 31.12.2022

• Hovedmålsetting: «At barn og unge over hele landet er fysisk aktive i sitt 

nærområde og lærer seg å bruke kart gjennom lekbetonte aktiviteter i 

skole- og fritiden. Disse kartene skal være fritt tilgjengelig på nett.» 



Spørsmål underveis

• Bruk chaten

• Skriv navnet ditt

…eller

• Skriv inn ditt spørsmål

• Ikke bruk funksjonen «Løft hånden»

• Tips: Ha chaten åpen hele tiden.

• Spørsmål tas opp etter ca. 30 minutter og 

helt mot slutten.

• Kollega Lene Kinneberg er ordstyrer og 

sekretær.



Filmer på www.o-skolen.no , i høyre marg 

http://www.o-skolen.no/


Se filmen «skoleorientering.no»

https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY

https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY


Kveldens hovedområder
-Tegning av nye kart og oppdatering 

av gamle kart 

-Kriterier for utbetaling av 

tildelingsbeløp 

-Nettkurs «Synfaring og tegning av 

skolegårdskart» 

-Tilskudd til unge karttegnere, 14-26 

år

-Nettsidene www.skoleorientering.no

og www.o-skolen.no

-Nytt aktivitetsmateriell: «o-skole-

sekken» og «Faste 

postmarkeringer» 

-Rapporteringsrutiner 

-Kurs for skolene 

-Mulighet for klubbutvikling 

-Samarbeidet med Den Norske 

Turistforening (DNT) og 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 

om kart og instruktører til deres 

Friluftsskoler 

-Alternative WOD-arrangementer 

-Promotering 

http://www.skoleorientering.no/
http://www.o-skolen.no/


Tegning av nye kart og oppdatering av gamle kart 

Nye kart: 

kart 1  = kr. 5000,- 

kart 2  = kr. 4000,- 

kart 3  = kr. 3000,-  

Inntil kr. 12000,-. Støtten økes med kr. 1000,- per kart dersom unge under 26 år bidrar i arbeidet. 

 

Oppdatering av kart: 

kart 1  = kr. 1500,- 

kart 2  = kr. 1500,- 

kart 3  = kr. 1500,-  

Inntil kr. 4500,-. 

70 klubber søkte om midler til nesten 300 kart.

Nesten 200 kart skal lages.

Alle fikk tilsagn om midler, inntil 3 nye og inntil 3 oppdaterte.



Kriterier for utbetaling av tildelingsbeløp

Kartene skal være skolegårdskart, målestokk i området 1:1000 – 1: 2500. 

Skolegårdskartene skal ha med enda flere detaljer enn et sprintkart. Det anbefales å 

følge norm for skolekart i OCAD. 

Kartene skal inneholde: 

-kartnavn, samme som skolens navn

-produksjonsår 

-navn på de som har utført kartarbeidet 

-tegnforklaring 

-målestokklinjal 

-målestokk og ekvidistanse 

-tydelig nordpil

-klubblogo 

-logoen til Sparebankstiftelsen DNB



Nettkurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 

• 7 kurs fra mars til september.

• 4 før sommeren gjennomføres 

som fullverdige nettkurs.

• 16 timer med instruktør, 15 

timer praksis.

• Halv pris på OCAD Orienteering

Single User, ett år kr. 800,-

• Viktig å levere rapport:

1. kursbevis/registreres på       

Idretts-CV i MinIdrett.

2. Midler til klubb.

3. Midler til NOF.

• Til nå 4 fullbookede kurs 

gjennomført, med til sammen 

60 deltakere.

• 14 - 70 år, både gutter, jenter, 

damer og herrer.

• Fortsatt ledige plasser 13.-17. 

juni og til høsten i Bergen og 

Sandnes, les mer her: 

https://eventor.orientering.no/Ac

tivities?organisationId=2

https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2


Tilskudd til unge karttegnere, 14-26 år

• Det anbefales at støtten brukes 

som lønn der det brukes unge 

karttegnere, 14-26 år.

• Anbefalt minstelønn for 14-18 

åringer: kr. 120,-/timen

• Anbefalt minstelønn for 18-26 

åringer: kr. 150,-/timen



www.skoleorientering.no

Se nærmere på:

Statistikk

Informasjon

Klubber

Aktiviteter

Kontakt oss (programmerer/klubb/admin)

Søkefunksjoner

Tegne løype

Lagrede løyper

http://www.skoleorientering.no/


Se filmen «Orientering for alle – barn»

https://www.youtube.com/watch?v=DM-GJOuICLo

https://www.youtube.com/watch?v=DM-GJOuICLo


www.o-skolen.no

Se nærmere på:

Filmer

Læreplanmål

Materiell

Prosjekt

http://www.o-skolen.no/


Nytt aktivitetsmateriell: «o-skole-sekken» og «Faste 

postmarkeringer»

http://www.o-skolen.no/orientering-

kart-i-skole-og-fritid/o-skole-sekken/

http://www.o-skolen.no/orientering-

kart-i-skole-og-fritid/faste-

postmarkeringer/
Mulig å få klistremerker med 

taktil skrift.

http://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/o-skole-sekken/
http://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/faste-postmarkeringer/


Spørsmål? … Bruk chaten…



Rapporteringsrutiner – tilskudd

Gjøres i Questback i 3 omganger:

sendes 3. juni             - frist for rapportering 20. juni           - utbetaling 1. juli 

sendes 2. juli              - frist for rapportering 20. august      - utbetaling 1. september 

sendes 2. september - frist for rapportering 20. november - utbetaling 1. desember

Midler tildeles for de kart det ble søkt om i februar 2020.

Forsinket ? Utbetaling kan skje i 2021.

Dersom kartprosjekt ikke blir gjennomført –

meld fra i rapportering.



Rapporteringsrutiner – materiell

Gjøres i samme questback som beskrevet i forrige bilde.

• Kampanjekoder for bruk i www.idrettsbutikken.no sendes klubbenes 

kontaktpersoner fortløpende ved rapportering.

• Materiellet er gratis for klubbene og skolene. 

• Klubben kan få en «o-skole-sekk» og ett sett «faste postmarkeringer». 

• Klubbene bestiller materiell til skolene som har fått kart gjennom prosjektet og 

overleverer det på en god måte som forhåpentligvis fører til at det blir brukt.

http://www.idrettsbutikken.no/


Midler 2021

• Det vil bli anledning til å søke om midler også i 2021 og 2022 – både for nye 

klubber og for klubber som allerede har mottatt støtte gjennom prosjektet.

• Sparebankstiftelsen DNB har uttalt at: 

«…de ivrigste og dyktigste klubbene, som fortsatt måtte ha behov for å løfte 

aktiviteten ett hakk til, kan søke oss gjennom lokal runde med frist 1. februar 2021.» 

Denne uttalelsen gjelder spesielt for klubber på Østlandet, men muligheten for å 

søke om midler fra ulike stiftelser finnes også for klubber i alle deler av landet. 



Se filmen «Orientering for alle – ungdom»

https://www.youtube.com/watch?v=-WiX25KJxNw

https://www.youtube.com/watch?v=-WiX25KJxNw


Kurs for skolene

Planen var: 

Prosjektleder skulle besøke inntil 20 

klubber for kurs og 

elevundervisning ved noen av 

deres skoler.

Muligheter til høsten, ta kontakt for 

avtale (mail, tlf eller questbacken)

Har klubbene selv anledning til å 

kurse lærere og undervise elever?



Mulighet for klubbutvikling

Prosjektleder kan besøke klubber for å gjennomføre «mini» 

klubbutviklingskveld. Helst samme dag som elevundervisning/lærerkurs.

I løpet av kvelden vil vi ta for oss viktige områder som: aktivitet, anlegg, 

arrangementer, trenere, ledelse og organisasjon - med et spesielt fokus på 

arbeidet med rekruttering og skole. 



Friluftsskolene

Kart

• Mottatt søknader fra 19 

arrangører over 38 områder de 

ønsker kartlagt.

• Tilbud om å tegne kart har gått 

ut til 14 klubber.

Instruktører

• Arrangører skal melde inn 

ønsker kommende uke. 

Publiseres på orientering.no.

• Interesserte instruktører 

kontakter arrangører i 

tidsrommet 11.-21. 18. juni for å 

gjøre avtaler.

• Oppfordrer unge 18-26 år om å 

søke på jobbene.

• Webinar onsdag 24. juni 

sannsynligvis 19. juni for 

instruktører og arr. av

skolene.



Alternative WOD-arrangementer

Fra tildelingsbrev til klubber som har søkt om aktivitetsmidler, april 2020:

• Gjennomfør gjerne tiltaket/ arrangementet som planlagt så lenge det er i 

tråd med myndighetenes restriksjoner i forbindelse med koronaviruset –

se ytterligere informasjon fra NIF og NOF her: 

http://orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-

tider/ . 

• Dersom gjennomføring av planlagt tiltak/arrangement blir påvirket av 

restriksjonene, vil tildelte midler allikevel bli utbetalt dersom: 

• Tiltaket / arrangementet blir gjennomført til oppsatt tid eller ved et 

senere tidspunkt, men i et mindre omfang enn planlagt eller med et litt 

annet innhold enn planlagt.

• Tiltaket / arrangementet blir gjennomført i samme omfang som planlagt, 

men på et senere tidspunkt.

http://orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/


Promotering

• Del filmer i sosiale medier.

• Kontakt lokalavisa og inviter 

dem til trening eller 

arrangement.

• Ha en definert skolekontakt i 

klubben som holder skolene 

«varme».

• Legg treninger til skoler – lett å 

finne frem dit.



Spørsmål? … Bruk chaten…



TAKK FOR NÅ!

PRESENTASJONEN SENDES  PÅ MAIL TIL DELTAKERNE.

DEN LEGGES OGSÅ PÅ O-SKOLEN.NO

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt meg!

Henning Bratland Carlsen

Prosjektleder «Orientering i skolen»

Tlf. 45293210

E-post henningbratland.carlsen@orientering.no

mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no


Svar på spørsmål som ble stilt underveis/tips/info:

Vil det bli arrangert flere nettkurs i "Synfaring og tegning av skolegårdskart?

-Blir to kurs til høsten, i Bergen og Sandnes. Ledig også på kurset før sommerferien. Se 

https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2

Er med mulighet for nye klubber å komme med i prosjektet?

-Ikke mulig i 2020, men nye klubber kan få komme med i 2021.

Må de 15 timene med praksis under synfaringskurs være knyttet til skolegårdskart som skal 

lages i prosjektet, eller kan det også være arbeide med andre kart?

-Praksis trenger ikke være knyttet til noe bestemt kart.

Tips: Lage film som viser hvordan man tegner inn løyper på kart i www.skoleorientering.no

Kan man hente inn ferdige elementer i OCAD fra noe sted slik at skolegårdskartene 

oppfyller kriteriene som er gitt i prosjektet? F.eks tegnforklaring, OCAD elementer for linjal 

og logo Sparebankstiftelsen?

-Ja om ikke så lenge vil det være tilgjengelig på www.kartarkiv.no

under emnet «Kartarkiv»

https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
http://www.skoleorientering.no/
http://www.kartarkiv.no/


…Fortsetter…
Er det noe klare preferanser på hvor mye terreng utenfor skolegården som tas med? 

-Nei, ta med det som er naturlig og får plass på et A4 kart med målestokk i området 

1:1000 - 1:2500 Det samme gjelder i utgangspunktet for kartene til Friluftsskolene.

Info: Klubbene oppfordres til å søke om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, det er flere 

søknadsrunder i løpet av året, les mer her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-

stotteordninger

Info Friluftsskoler: Sommerferien/høstferien i 3-5 dager for barn fra 10-13 år. Det 

arrangeres flere 100 friluftsskoler i løpet av året.

Dersom vi (klubbene) skal halde kurs sjølve, har de i så fall materiell /pp el liknande, vi kan 

bruke? 

-Henning lager og publiserer på www.o-skolen.no under fanen «prosjekt».

Ligger kartene for Friluftsskolene også ute på skoleorientering.no? Kan disse velges ut 

separat?

-Ja, de skal ligge der. -Nei, de vil ikke kunne velges separat, de blir liggende blant alle de

andre sortert under fylke og kommune. Så lengde de har et fornuftig navn så håper vi det 

vil være tilstrekkelig. 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger
http://www.o-skolen.no/

