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Prosjektet «Orientering - kart i skole og fritid» 
 
 
Prosjektets første år er ved veis ende. Det har vært en suksess,  
se bare hva vi har fått til: 
 
Tilskudd til skolegårdskart 
Over 60 klubber har til sammen fått 420 000 kroner i tilskudd til nye og oppdaterte skolegårdskart. 
 
www.skoleorientering.no: 
86 registrerte klubber 
601 kart er på plass 
510 personer har opprettet en bruker 
 
Kurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 
Over 80 personer har deltatt, 50 av dem har til nå fullført praksis og fått kursbevis. Halvparten er 
unge under 26 år! 
 
Aktivitetsmateriell 
«O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» 
Har blitt delt ut til bortimot 60 klubber og over 100 skoler. 
 
Kurs, undervisning og klubbutvikling 
Prosjektleder har til tross for koronarestriksjoner fått gjennomført kurs for lærere, undervisning for 
elever og klubbutviklingskvelder i samarbeid med flere klubber. 

 
Samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)  
Det har blitt tegnet flere kart og ca. 20 unge orienteringsløpere har bidratt som instruktører på 40 
Friluftsskoler. 
 

La oss fortsette dette viktige arbeidet i 2021😊  
 
 
 
 
Her følger årets siste nyheter: 
 
 

1. UNDERSØKELSE 
 

Alle klubber som har deltatt i prosjektet i år har fått en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene som 
blir gitt vil være nyttige i den videre utviklingen av prosjektet. De som svarer innen 12. januar 2021 vil 
være med i trekningen av tre stk. "Rekrutteringsbanner 1-2-3"! Undersøkelsen lukkes 20. januar 
2021. 
 

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


2. PROSJEKTET I 2021 
 
Prosjektet er treårig og alle klubber som ønsker kan søke om å bli med i 2021. Det vil bli ny 
søknadsmulighet med frist ut i februar 2021. Mer informasjon og kortfattet digitalt søknadsskjema 
kommer innen 13. januar 2021.  
 
 

3. WEBINAR ONSDAG 13.01.2021 
 
Bli med på webinar og få mer informasjon om vårt prosjekt "Orientering - kart i skole og fritid".  Alle 
klubber som deltok i prosjektet i 2020 og alle klubber som vurderer å bli med i 2021 oppfordres til å 
melde på minst en deltaker - åpent for alle medlemmer i Norsk Orientering!  
Les mer og meld deg på HER. 
 

4. NY FACEBOOKGRUPPE 
 
Bli medlem av Prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid». Gruppen er laget for orienteringsklubber 
som er med i prosjektet og andre medlemmer i Norsk Orientering som er interessert i hvordan 
orienteringsaktivitet rettet mot skolen kan gjennomføres. 
 

5. NY FACEBOOKSIDE 
 
Lik Orientering i skolen og del med o-venner og lærere på lokale skoler. Denne siden er laget for 
lærere og alle andre som er interessert i hvordan kart- og orienteringsaktivitet kan gjennomføres i 
skolen på en aktiv og morsom måte. 

 
6. NETTKURS «SYNFARING OG TEGNING AV SKOLEGÅRDSKART» 27.2. – 3.3.2021 

 
Dette kurset er årets første - det vil bli arrangert flere i løpet av 2021. Dato for disse samt om de blir 
digitale eller med fysisk fremmøte er ennå ikke avklart. 
 

7. MATERIELL TIL SKOLENE 
 
Håper dere som har bestilt materiellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» har en plan for 
overlevering til skolene. Hjelp dem gjerne med å sette opp og tegne inn de faste postmarkeringene 
på skoleorientering.no. Har klubben en dedikert person som følger opp skolene? Det kan være smart 
av flere grunner, bl.a. med tanke på rekruttering. 
 

8. KART OG INSTRUKTØRER TIL FRILUFTSSKOLER, SAMARBEID MED DNT OG FL 
 
Arrangører av Friluftsskoler har allerede fått anledning til å ønske seg kart for 2021. 20 ønsker kom 
inn, aktuelle orienteringsklubber har blitt forespurt om de vil påta seg jobben med å tegne 
instruksjonskart. Innen utgangen av februar vil arrangører av friluftsskoler kunne ønske seg 
orienteringsinstruktører. Unge orienteringsløpere vil her få sjansen til å få seg lønnet sommerjobb! 
 

9. RAPPORTERING 

Rapportering for 2020 er avsluttet. De klubbene som har meldt inn at kart vil bli ferdig i 2021 har 
muligheten til å få utbetalt tilskuddet for 2020 i ny rapporteringsrunde som kommer i løpet av 2021. 
De klubber som ikke har rapportert i løpet av 2020 får ikke denne muligheten. 

 

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3839
https://www.facebook.com/groups/748787629354971
https://www.facebook.com/orienteringiskolen/


10. ØKONOMISK STØTTE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB 
 
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, og undertegnede har blitt oppfordret til å 
melde tilbake til Sparebankstiftelsen DNB om hvilke klubber som har gjort en spesielt god innsats i 
2020. Les mer HER. Muligheten for å søke om midler fra ulike (Sparebank-)stiftelser finnes også for 
klubber i andre deler av landet. 

 
 

11. SKOLEORIENTERING.NO 
 
Alle landets orienteringsklubber står fritt til å legge ut skolegårdskart og nærmiljøkart i portalen 
www.skoleorientering.no. Det være seg både eldre og nye kart som ikke har blitt tegnet gjennom 
prosjektet, men som vil være av interesse for skolene. Kartene trenger ikke være i tråd med 
kriteriene som gjelder for kartene som er tildelt midler gjennom prosjektet.  

 
 

12. AKTUELLE NETTSIDER 
 
www.o-skolen.no 
www.skoleorientering.no 
www.aktivitetsbanken.no  
www.friluftsliviskolen.no 
www.friluftsskole.no 
 

13. MÅNEDSINFO JUNI - NOVEMBER 
 
Finner du HER. 
 

14. SPØRSMÅL? 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål om prosjektet. 
 
 
Vennlig hilsen 
Henning Bratland Carlsen 
 
Prosjektleder Orientering i skolen 
Norges Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
www.orientering.no   

    
 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger
http://www.skoleorientering.no/
http://www.o-skolen.no/
http://www.skoleorientering.no/
http://www.aktivitetsbanken.no/
http://www.friluftsliviskolen.no/
http://www.friluftsskole.no/
https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/dokumenter/
mailto:HenningBratland.Carlsen@orientering.no
http://www.orientering.no/

