
 
MÅNEDSINFO MARS 2021  -  PROSJEKTET «ORIENTERING - KART I SKOLE OG FRITID» 
 
1 «Tildelingsoversikt 2021 til klubber» 

Oversikt over hvilke klubber som har fått innvilget støtte, tildelingssum og forklaring. NB: Dersom unge under 26 år 

bidrar i arbeidet med nye kart (ikke oppdatering av gamle kart) økes tildelingen med kr. 1000,- per kart. 

2 «Kriterier for utbetaling Skolekartprosjekt 2021» 
Beskrivelse av hvordan et skolegårdskart skal være. Informasjon om rapportering og datoer for når tildelte midler 
blir utbetalt. 

3 «Nettkurs invitasjon mars til mai 2021» 

Invitasjon til kurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart». Det arrangeres flere nettkurs frem mot sommeren: 

• 13.+14.+17. mars 

• 24.+25.+28. april 

• 22.+23.+26. mai 

Kursets hovedmål er at deltakerne skal kunne lage et skolegårdskart. Kursdeltakere oppfordres til å ha et prosjekt å 

jobbe med etter kurset som munner ut i ett eller flere skolegårdskart som legges på skoleorientering.no. 

Kurspåmelding: https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2 Kursene er åpne for alle over 14 år. Vi 

planlegger flere tilsvarende kurs høsten 2021. Om de blir digitale eller med fysisk fremmøte er ennå ikke avklart. 

4 «Tilbud til skoler versjon januar 2021» 

Informasjon som allerede nå kan deles ut til aktuelle skoler. Alle klubbene som deltar i prosjektet gis muligheten til å 

gjøre avtale med undertegnede om kurs for lærere og undervisning for elever på «sine skoler». Undervisningen og 

kursene planlegges og gjennomføres av prosjektleder. I løpet av 2021 kan ca. 20 klubber regne med å få denne 

muligheten. Vi håper på mange kursavtaler og vil tilpasse tilbudet til eventuelle restriksjoner i forbindelse med 

koronapandemien. Kontakt undertegnede for nærmere avtaler. 

5 «Presentasjon til skolekontakter» 
Denne presentasjonen kan brukes til å vise frem prosjektet for aktuelle skoler. Ta kontakt med prosjektleder (info i 
siste lysbilde) for å få presentasjonen tilsendt som PowerPoint-fil. 
 
6 «Informasjon om prosjekt Orientering – Kart i skole og fritid» 

Den samme informasjonen som ble sent ut i januar 2021. 

7 Skoleorientering.no 
På skoleorientering.no publiseres kartene som blir laget gjennom prosjektet. Antall kart øker stadig - nå er det mer 
enn 600 kart fra over 90 klubber i portalen. 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! Her finnes også et enkelt tegneverktøy, slik at de som 
ønsker kan tegne/lagre løyper og skrive ut kartene. 
 
8 O-skolen.no 
O-skolen.no er Norsk Orienterings nettside for orientering i skolen. Nyttig informasjon og aktuelle dokumenter for 
prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» finner du under fanen «Prosjekt». 
 
9 O-skole-sekken og Faste postmarkeringer 

Materiellet kan bestilles til klubben og de skolene som får kart gjennom prosjektet. Dette gjøres i forbindelse med 

rapportering. Materiellet kan bestilles umiddelbart etter at rapportering er godkjent, slik at det kan bli tatt raskt i 

bruk.   

https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tildelingsoversikt-2021-til-klubber.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Kriterier-for-utbetaling-Skolekartprosjekt-2021.pdf
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Nettkurs-invitasjon-mars-til-mai-2021.pdf
https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
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://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Informasjon-om-prosjektet-Orientering-Kart-i-skole-og-fritid-2021.pdf
https://skoleorientering.no/
https://www.o-skolen.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/


10 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. 

11 Webinarer 
Vi planlegger to webinarer i løpet av våren med tema «Hvordan markedsføre og gjøre prosjektet synlig i egen klubb 
og lokalmiljøet» og «Innføring i hvordan klubber og kretser selv kan gjennomføre kurs for lærere». Et tredje webinar 
med tema «Informasjon om bruken av aktivitetsmateriellet O-skole-sekken og Faste postmarkeringer» vil også bli 
avholdt i 2021. Mer informasjon kommer i løpet av mars. 
 
12 Månedsinfo 
Hver måned sender vi ut «månedsinfo» på mail til klubbenes kontaktpersoner i prosjektet.  
 
13 Klubbutvikling 
De klubber som svarte på klubbundersøkelsen i februar 2021 og som gjennom søknad på prosjektet viste interesse 
for klubbutvikling, vil i løpet av våren bli kontaktet for å se på muligheten for en klubbutviklingsprosess med oppstart 
i 2021. 
 
14 Verdens Orienteringsdag, 19.-25. mai 2021 

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

15 Kart og instruktører til Friluftsskoler 

Gjennom prosjektet har vi etablert et samarbeide med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund 

rundt deres Friluftsskoler. Arbeidet med å lage nye kart til flere av disse Friluftsskolene er allerede påbegynt. 

Nærmere sommeren vil unge medlemmer i Norsk Orientering få tilbud om å jobbe på flere av de 200 Friluftsskolene 

som arrangeres - lønnet gjennom prosjektet.  

16 Andre aktuelle nettsider 
www.aktivitetsbanken.no  
www.friluftsliviskolen.no 
 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere lurer på noe       

 
Vennlig hilsen 
Henning Bratland Carlsen 
 
Prosjektleder Orientering i skolen 
Norges Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
www.orientering.no   
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http://www.orientering.no/laering/klubbutvikling/
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/WOD-2021-Info-nr-1.pdf
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