
Rapportering 
Årets siste rapporteringsfrist for kart som har fått 
tilskudd gjennom prosjektet er 23. november, 
med utbetaling i desember, ev. med utsettelse til 
2022. 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». 

 

Kurs - kart 

Tidligere annonserte kurs: 

• Det planlagte kurset i Sogndal måtte 
dessverre avlyses - kurset i Verdal blir 
gjennomført som planlagt. 

Nytt kurs: 

• 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». 

 

Kurs - skoler 

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. 29. september 2021: 

• Antall klubber: 119 (mot 110 16. august) 

• Antall kart: 803 (mot 722 16. august) 

• Antall brukere: 843 (mot 723 16. august) 
 
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 
Arrangeres på Quality Airport Hotel, Gardermoen 
30.-31. oktober. Søndag er hele seminar E viet 
skoleprosjektet. Les mer og meld deg på HER! 
 

Høststreif/ZippyGo 

Selv om WOD-uka er over er det fortsatt mulig 

å legge til rette for "Høststreif" - en morsom 

digital aktivitet på klubbens skolegårdskart. Les 

mer HER. 

 

Veivalg 

I siste utgave av Veivalg kan du bl.a. lese om flere 
unge som har jobbet som o-instruktører, som en 
del av vårt skoleprosjekt. 
 

Innspill-Spørsmål-Kontakt 
Henning Bratland Carlsen 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
 
 
 
 
«Fra kurs for de ansatte i Sparebankstiftelsen DNB», 24.9.2021 
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