
 
Til klubbenes kontaktpersoner i prosjektet «Orientering – kart i skole og fritid» 
 
 
Det første året av vårt 3-årige prosjekt går mot slutten. Allerede nå må det sies å være en suksess, se 
bare hva vi har fått til: 
 

- Per 2.11.2020 (tall fra starten av september i parentes) er det 463 (335) personer som har 
opprettet bruker på www.skoleorientering.no, 69 (53) registrerte klubber og 541 (465) kart. 

- Over 80 personer har deltatt på kurset «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 
- Aktivitetsmateriellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» har blitt delt ut til mange 

skoler og klubber 
- Mange kurs for elever og lærere har blitt gjennomført; av klubbene selv eller av prosjektleder 

i samarbeide med lokale orienteringsklubber, friluftsråd og Norsk Friluftsliv.  
- Det har blitt tegnet flere kart til Friluftsskoler (et samarbeide med Den Norske Turistforening 

(DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)) og ca. 20 unge orienteringsløpere har bidratt 
som instruktører på 40 Friluftsskoler. 

 

La oss fortsette dette viktige arbeidet i 2021😊 Les følgende «nyheter og oppfordringer»: 
 

1. RAPPORTERING 

Minner om årets siste rapporteringsfrist, runde 3 - 20. november. Link til rapportering finner dere 
HER. De klubber som ikke har rapportert i runde 1 og 2 MÅ rapportere i denne siste runden, enten 
arbeidet med kartene er ferdig eller ikke. Dersom klubber har blitt forhindret i å lage ferdig kart, vil 
tildelte midler for 2020 allikevel kunne bli utbetalt i 2021.  
 
Prosjektet er treårig - det vil bli ny søknads- og tildelingsmulighet februar/mars 2021.  

Det er ikke mulig å bestille materiell til flere skoler enn det antall det har blitt gitt tilsagn om midler til 
– og kartene må være publisert på www.skoleorientering.no. Dere vil finne nyttig informasjon 
underveis i questbacken, men jeg anbefaler at følgende blir gjort før dere setter i gang: 

• Les presentasjonen/referat fra webinaret som ble arrangert 2. juni HER.  

• Se igjennom informasjonen på www.o-skolen.no under hovedfanen «prosjekt» - spesielt 
tildelingsoversikt og Kriterier for utbetaling Skoleprosjekt i underfanen «Dokumenter», samt 
underfanene « o-skole-sekken » og «Faste postmarkeringer». 

• Opprett bruker og klubb og legg til kartene på www.skoleorientering.no. Hvordan det gjøres 
leser dere HER. 
 

2. KURS/MINI KLUBBUTVIKLING 
 
De klubber som gjennom rapportering har ytret ønske om kurs på skoler og/eller ha «Mini 
klubbutviklingskveld» vil bli kontaktet av undertegnede etter siste rapporteringsrunde. 
 

3. ØKONOMISK STØTTE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN DNB 
 

http://www.skoleorientering.no/
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/rapport
http://www.skoleorientering.no/
http://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Webinar-2-juni-2020.pdf
http://www.o-skolen.no/
http://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tildelingsoversikt.pdf
http://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Kriterier-for-utbetaling-Skoleprosjekt.pdf
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/
http://www.skoleorientering.no/
https://skoleorientering.no/read-news?newsid=5e7c8baea9f0ad1375733a75


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. 

 
4. «SYNFARING OG TEGNING AV SKOLEGÅRDSKART» 

 
I løpet av året har det blitt arrangert 6 kurs i «Synfaring og tegning av skolegårdskart» med over 80 
deltakere, mange av disse under 26 år.  Tilbakemeldingene har vært svært gode! Tilsvarende kurs vil 
bli arrangert i 2021. Om de blir digitale eller med fysisk fremmøte må vi komme tilbake til. De som 
har deltatt på tidligere kurs må huske å sende inn rapport når praksisen er gjennomført for å få 
kursbevis! (Påminnelser har blitt sendt.) 
 

5. 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.  

 
6. INNSPILL TIL KOMPETANSEHELGEN 

 
Under Kompetansehelgen, som arrangeres førstkommende helg, vil to av seminarene vies prosjektet. 
Hvis noen av dere har innspill som kan bidra til drøfting under seminarene og videreutvikling av 
prosjektet setter jeg pris på at de blir sendt meg innen torsdag kveld.  

 
7. LOKALE MEDIER 

 
Dersom det har blitt publisert artikler/innslag i lokale medier som omhandler prosjektet, setter jeg 
stor pris på om dette sendes undertegnede. 

 
8. SAMARBEIDET RUNDT FRILUFTSSKOLENE TIL DNT/FL 

 
Vi vil i 2021 bygge videre på samarbeidet rundt Friluftsskolene til DNT/FL. I første omgang innebærer 
det at arrangører av Friluftsskoler kan ønske seg kart over områder de benytter. Senere vil de også få 
anledning til å søke om instruktører – begge deler med økonomisk støtte gjennom prosjektet. 
 

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

10. SPØRSMÅL? 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om prosjektet – jeg vil gjerne bli 
bedre kjent med hva som skjer i alle klubbene som er med på «Orientering – Kart i skole og fritid»! 
 

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/


 
Vennlig hilsen 
Henning Bratland Carlsen 
 
Prosjektleder Orientering i skolen 
Norges Orienteringsforbund 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
www.orientering.no   

    
 

mailto:HenningBratland.Carlsen@orientering.no
http://www.orientering.no/

