
Rapportering 
Årets siste rapporteringsfrist for kart som har fått 
tilskudd gjennom prosjektet er 23. november, 
med utbetaling i desember.  
 
Har dere fått midler til kart som ikke vil bli ferdig i 
2021? Tildelingen kan overføres til 2022, men da 
må dere opplyse om dette i rapporteringen, hvis 
ikke bortfaller tildelingen. 
Til RAPPORTERINGSSKJEMA 
 
Du vil finne nyttig informasjon underveis i 
rapporteringen, men vi anbefaler at følgende blir 
gjort først: 
-Finn din klubb i «Tildelingsoversikten» 
-Les «Kriterier for utbetaling av tildelte midler» 
-Opprett bruker og klubb og legg til kartene på 
www.skoleorientering.no. Hvordan det gjøres 
leser du HER, velg saken «Instruksjon – Hvordan 
legge til nytt kart». 
 

Nye kart - hva nå? 
• Fortell skolens kontaktperson at kartet er 

på plass. 

• Hjelp gjerne til med å henge opp Faste 
postmarkeringer og tegn skilt-
plasseringene inn på skoleorientering.no 

• Tegn gjerne et aktivitetsopplegg klart på 
kartet, lagre som en offentlig løype. 

 

Aktivitetsmateriell 
Vi har få O-skole-sekker og Faste postmarkeringer 
igjen på lager og det er allerede tomt for 
klistremerker med punktskrift. Nytt materiell skal 
produseres og forventes klart i løpet av første 
kvartal 2022. 
 

Ny søknadsrunde 
Prosjektet er treårig (2020-2022). Neste 
søknadsrunde blir februar-mars 2022. Alle 
klubber og kretser kan søke om midler, uavhengig 
om de har fått midler tidligere eller ikke. 
 

Undersøkelse 
Takk til alle som svarte på undersøkelsen i 
oktober. Nesten 40 klubber bidro med gode 
tilbakemeldinger som:  
-ble belyst på Kompetansehelgens seminar E 
-vil bli tatt med videre i neste års arbeid 
-kommer til å ligge til grunn for en forlenget/ 
utvidet søknad til Sparebankstiftelsen DNB. 
HER kan du se alle spørsmål og svar! 

 

Bli inspirert! 
• Se hvordan Lillomarka OL brukte tre av 

sine skolegårdskart i konkurranse-
sammenheng! 

• Søstrene Ronja og Elisa Götsch Iversen 
(BUL-Tromsø) arrangerte nattløp på 
egentegnede kart! 

• Har din klubb brukt skolegårdskart på en 
kreativ måte? Ta kontakt med prosjekt-
leder – vi deler gode historier! 

 

Kurs - karttegning 

Fysisk kurs i Moss 4.-5. desember:  
Åpent for alle over 14 år som er interessert i å 
lære å tegne kart, både for skogs-o og sprint-o. 
Deltakere må ha karterfaring. Kan anbefales de 
som allerede har deltatt på kurset «Synfaring og 
tegning av skolegårdskart». Påmelding innen 
23.11. 
 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=s4hb6r5t
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
http://www.skoleorientering.no/
https://skoleorientering.no/nyheter
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/undersokelse-oktober-2021.pdf
http://www.orientering.no/nyheter/avsluttet-helgens-sprintx3m-med-loyper-pa-3-ulike-skolegardskart/
http://www.orientering.no/nyheter/arrangerte-o-lop-pa-eget-kart-som-prosjekt-under-operasjon-dagsverk/
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4216


Synfaring og tegning av skolegårdskart:  
Nye kurs vil bli holdt våren 2022. Om de blir 
digitale eller fysiske er ennå ikke avklart. 
 

Kurs – skoler 2021-2022 

Ta gjerne kontakt med undertegnede for å gjøre 
avtaler om kurs for lærere og undervisning av 
elever ved skoler som har skolegårdskart. Les mer 
om tilbudet HER.  
 

Skoleorientering.no 

Statistikk per. 12. november 2021: 

• Antall klubber: 133 (mot 119 29.sept.) 

• Antall kart: 871 (mot 803 29. sept.) 

• Antall brukere: 889 (mot 843 29. sept.) 
 
Alle kart som er egnet for bruk i skolen kan legges 
fritt på siden, uavhengig om de har fått støtte 
gjennom prosjektet eller ei!  
 

Kompetansehelgen 
Se presentasjonene og innspillene fra 
gruppearbeidet under seminar E HER. 
 

Innspill-Spørsmål-Kontakt 
Henning Bratland Carlsen 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag fra undersøkelsen: 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tilbud-til-skoler-versjon-januar-2021.pdf
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/kompetansehelg/
mailto:HenningBratland.Carlsen@orientering.no

