
 
MÅNEDSINFO JANUAR 2021  -  PROSJEKTET «ORIENTERING - KART I SKOLE OG FRITID» 
 

1. PROSJEKTET I 2021 
Alle klubber kan søke om å bli med på prosjektets 2. år. Søk her: https://surveys.enalyzer.com?pid=c7qmumgi  
Husk søknadsfristen som er 14. februar! 
 
Presentasjonen og spørsmål/svar fra webinaret som ble arrangert 13. januar finner du her: del 1 og del 2. 
 

2. GJENSTÅENDE KART FRA 2020 
Rapporteringsskjema for kart som fikk tildelt midler i 2020 men som vil bli ferdigtegnet i løpet av 2021 er sendt 
aktuelle klubbers kontaktpersoner. 
 

3. FACEBOOK 
Bli medlem av gruppa Prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid». Gruppa 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. 
 
Følg, lik og del siden Orientering i skolen. 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. 
 

4. SKOLEORIENTERING.NO 
Antall kart øker stadig - nå er det 620 kart fra over 90 klubber på www.skoleorientering.no. Husk at alle kart som er 
egnet for bruk i skolen kan legges fritt på siden, uavhengig om de har fått støtte gjennom prosjektet eller ei! 
 

5. KURS FOR LÆRERE 
Over halvparten av klubbene som er med i prosjektet har rapportert at de ønsker å få på plass kurs for lærere og 
undervisning for elever. Del gjerne ut denne invitasjonen og bruk denne presentasjonen når dere er i kontakt med 
aktuelle skoler. Ta kontakt med undertegnede for å få presentasjonen tilsendt som PowerPoint-fil. Vi håper på 
mange kursavtaler og vil tilpasse tilbudet til eventuelle restriksjoner i forbindelse med koronapandemien.  
 

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. Kurset er åpent for alle. For mer info og påmelding, se HER. 
 

7. KLUBBUTVIKLING 
11. februar arrangeres et webinar der klubbveiledere i Norsk Orientering skal fortelle om klubbutvikling og hvordan 
vi kan bidra for å hjelpe din klubb til å bli enda bedre ut fra klubbens ønsker og behov. Mer informasjon og 
påmelding HER. De klubber som gjennom prosjektrapportering har vist interesse for klubbutvikling bør stille med 
minst to deltakere. 
 
Alle klubbledere har fått tilsendt en spørreundersøkelse der klubbens ønsker om klubbutvikling og kurs kartlegges 
nærmere.  
 

8. UNDERSØKELSE 
Svarene fra undersøkelsen som mange klubber har gjennomført i løpet av den siste måneden vil bli presentert i 
fremtidige nyhetsbrev og i Facebookgruppa. 
 
På spørsmålet om å søke midler fra andre tilskuddsordninger var svarene som følger: 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=c7qmumgi
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Webinar-13.-januar-2021-del1.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Webinar-13.-januar-2021-del2.pdf
https://www.facebook.com/groups/748787629354971
https://www.facebook.com/orienteringiskolen/
http://www.skoleorientering.no/
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tilbud-til-skoler-versjon-januar-2021.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Presentasjon-til-skolekontakter.pdf
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3832
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3877


 
 
Har din klubb vurdert muligheten? Husk fristen for Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet som er 1. februar! 
 

9. AKTIVITETSMATERIELL 
Tilbakemeldingene fra undersøkelsen viser at mange har bestilt «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» - men 
materiellet har bare enkelte plasser blitt delt ut og tatt i bruk. Det er forståelig både pga. korona og årstiden vi er 
inne i. Husk å overrekke materiellet på en god måte i løpet av våren. Hjelp gjerne skolene med montering av 
postmarkeringene og tegn dem inn på skoleorientering.no. De som har fått delt ut materiellet rapporterer om svært 
fornøyde elever/lærere. 
 

10. INSTRUKTØRER TIL FRILUFTSSKOLER, SAMARBEID MED DNT OG FL 
I løpet av februar vil arrangører av Friluftsskoler melde inn ønsker om orienteringsinstruktører. Deretter får unge 
orienteringsløpere anledning til å gjøre avtaler om jobboppdrag i sommer- og høstferien!  
 

11. VERDENS ORIENTERINGSDAG 
Begynn planleggingen av deres arrangementer allerede nå. Les WOD 2021 – Info nr 1. 
 

12. SISTE MÅNEDSINFO FØRSTE PROSJEKTÅR 
Dette er siste månedsinfo i prosjektet for dere som var med i 2020. Neste månedsinfo sendes ut i slutten av februar 
til alle som blir med i 2021.  
 

13. MÅNEDSINFO JUNI 2020 – JANUAR 2021 
Finner du HER. En del andre aktuelle dokumenter er også samlet på denne siden. 
 

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

15. SPØRSMÅL? 
Ta gjerne kontakt med undertegnede: 
 
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
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7
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/
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/WOD-2021-Info-nr-1.pdf
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