
 
Til: 
Kretsledere 
Orienteringsklubber v/leder 
Klubbenes kontaktpersoner i prosjektet «Orientering – kart i skole og fritid» 2020-2022 
UNGFrivillig19 
Dere som har jobbet som orienteringsinstruktør de siste to årene 
Kopi: 
Arrangører av aktuelle Friluftsskoler 
 
Er det aktuelt for deg eller en i din klubb å få… 
 

jobb som orienteringsinstruktør på Friluftsskolen i sommerferien! 
 
Gjennom vårt prosjekt «Orientering – kart i skole og 
fritid» har du nå sjansen til å jobbe som instruktør på 
Friluftsskolen. Friluftsskolen er et ferietilbud i 
nærmiljøet for barn i alderen 10-13 år som 
organiseres av Den Norske Turistforening og 
Friluftsrådenes Landsforbund. Ca. 40 Friluftsskoler har 
et ønske om å få med orienteringsinstruktører på 
laget. De aktuelle Friluftsskolene arrangeres i 
sommerferien. Les mer om Friluftsskolen her.  

 
 

En arbeidsdag honoreres med kr. 1 000,-. Det dekker 
både forberedelsestid, gjennomføring den aktuelle 
dagen og eventuelle reiseutgifter. Unge voksne i 
aldersgruppen 15-26 år oppfordres til å ta kontakt,  
men personer over 26 år kan selvfølgelig også bidra. 
Honoraret utbetales etter endt oppdrag. 

 
Instruktørene skal i samarbeid med arrangør 
planlegge, gjøre avklaringer rundt 
utstyrsbehov/praktiske forberedelser og gjennomføre 
gode aktiviteter både med og uten orienteringskart, 
knyttet opp mot Friluftsskolens obligatoriske tema 
"kartforståelse". Forhåpentligvis får du også anledning 
til å reklamere for fremtidige aktiviteter (treninger, 
nybegynnerkurs, samlinger osv.) den lokale 
orienteringsklubben har planer om. Noen arrangører 
setter av deler av dagen til orienteringsaktivitet, andre 
arrangører setter av hele dagen. 
 

 
HER ser du hvilke Friluftsskoler som er aktuelle. Ta 
selv kontakt med den aktuelle arrangøren. Avtaler 
gjøres om èn arbeidsdag per Friluftsskole. Det går an å 
gjøre flere avtaler. Om ønskelig kan det gjøres avtaler 
om at to instruktører samarbeider på en og sammen 
Friluftsskole.   
 

Frist for å inngå avtaler er 30. april og innen den tid 
må du også fylle ut denne tilbakemeldingen: 
https://surveys.enalyzer.com?pid=r5f2huna 
 
Hvis en arrangør har fullt opp med avtaler, går det an 
å stå på «venteliste». Dersom en inngått avtale må 
avlyses, kan de som står på ventelista bli kontaktet 
kort tid i forveien. I disse tilfellene er det 
instruktørenes oppgave å gi tilbakemelding til 
undertegnede om den nye avtalen. Hvis en inngått 
avtale avlyses, må instruktøren gi beskjed til 
undertegnede. 
 

Det er opp til arrangør å avgjøre om avtaler gjøres 
med personer fra den lokale orienteringsklubben eller 
om instruktører kommer fra en annen del av 
kommunen/fylket/landet.  
 

Det vil bli arrangert et webinar for instruktører og 
arrangører i siste halvdel av mai der hovedtema vil 
være kart, aktiviteter og materiell. Målet er å gi god 
informasjon om egnede aktiviteter tilpasset 
aldersgruppa. Vi setter også av tid til spørsmål. Mer 
informasjon om webinaret kommer i starten av mai. 
Her er link til presentasjonen fra tilsvarende webinar 
som ble arrangert i mai 2021: del 1 – del 2.  
 

Spørsmål? Kontakt: 
Henning Bratland Carlsen 
Prosjektleder Orientering i skolen, Norges 
Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
Tlf. 452 93 210 

http://friluftsskole.no/
https://www.o-skolen.no/friluftsskolene-til-dnt-og-fl/
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https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Webinar-26-mai-2021-del1.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Webinar-26-mai-2021-del2.pdf
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