
 
Til klubbenes kontaktpersoner i prosjektet «Orientering – kart i skole og fritid» 
 
 
Høsten er her og vi holder trykket oppe i vårt prosjekt! Under følger noen påminnelser, nyheter og 
oppfordringer: 
 

1. 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. Tildelte midler for 2020 vil ikke bli utbetalt dersom kartene ikke er klare innen 
rapporteringsfristen. 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. Årets siste mulighet for å være med på nettkurset «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 
er 10.-14. oktober. Se informasjon og gjør påmelding HER. Noen få ledige plasser! De som 
har deltatt på tidligere kurs må huske å sende inn rapport når praksisen er gjennomført for å 
få kursbevis. 
 

3. Gode tips til karttegnere finner dere her: http://www.kartarkiv.no/kurs/ Trykk på den grønne 
pilen for fullstendig liste. 

 
4. 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. 
Portalen oppgraderes stadig for å bli enda mer brukervennlig. Per 3.9.20 er det 335 personer 
som har opprettet bruker (mange benytter også siden uten innlogging), 53 registrerte 

klubber og 465 kart - tallene stiger for hver dag      
 

5. På o-skolen.no er det nå publisert en PDF i tre deler kalt «Kurspresentasjon Orientering» som 
gjerne kan brukes når klubbene selv skal undervise elever og lærere. 

 
6. De klubber som gjennom rapportering har ytret ønske om kurs på skoler og/eller ha «Mini 

klubbutviklingskveld» vil bli kontaktet av undertegnede i løpet av høsten.  
 

7. Bli med på Kompetansehelgen 7. og 8. november! Seminar B og K er spesielt viet prosjektet 
«Orientering – Kart i skole og fritid». 

https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/prosjektrapport3
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
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3517
http://www.kartarkiv.no/kurs/
http://www.skoleorientering.no/
https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/dokumenter/
http://orientering.no/nyheter/meld-deg-pa-hostens-kompetansehelg-pa-gardermoen/


 
8. Har dere sett igjennom «Augustinfo» sendt ut på mail  18. august? Mye nyttig informasjon 

der også. 
 

9. 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»! 
 

 
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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