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Mål for dagens webinar:

• Hvordan finne kart

• Få konkrete tips til orienteringsaktiviteter

• Bli kjent med nettsider og instruksjonsfilmer som kan være til hjelp når aktivitet skal 

planlegges

• Ulikt aktivitetsmateriell

• Informasjon om instruktørjobben

• Få svar på ev. spørsmål

Presentasjonen blir sendt påmeldte deltakere på mail, den blir også bli lagt ut på www.o-

skolen.no under fanen «prosjekt / dokumenter».

mailto:Henningbratland.carlsen@orientering.no
http://www.o-skolen.no/


Spørsmål underveis

• Bruk chaten

• Løft hånden

• Spørsmål tas opp underveis og de 

siste 5-10 minuttene.

• En som kan hjelpe meg når noen 

skriver i chaten/rekker opp hånda!
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Hvem er dere?

• Navn

• Rolle i Friluftsskolen

• Erfaring med å lede 

orienteringsaktivitet
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«Orientering - Kart i skole og fritid»

HOVEDELEMENTER: 

• Skolegårdskart og nærkart på nett

• Aktivitetsmateriell

• Nettressurser

• Kurs- og undervisningstilbud

• Samarbeid med andre organisasjoner

Hovedmålsetting: 

«At barn og unge over hele landet er fysisk 

aktive i sitt nærområde og lærer seg å 

bruke kart gjennom lekbetonte aktiviteter i 

skole- og fritiden. Disse kartene skal være 

fritt tilgjengelig på nett.»

Økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen 

DNB, 5 millioner kroner over en 

treårsperiode (2020-2022) har muliggjort 

prosjektet «Orientering – kart i skole og 

fritid».
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Samarbeid DNT, FL og NOF

Denne delen av prosjektet er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening (DNT), 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Norges Orienteringsforbund (NOF). 

To hovedområder: 

• Orienteringsklubber tegner kart til noen friluftsskoler. 

• Noen friluftsskoler får tilbud om orienteringsinstruktører.
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Kart - skoleorientering.no

• På www.skoleorientering.no finner du 

skolegårdskart, nærkart og flere kart over 

aktuelle områder for Friluftsskoler.

• Brukervennlig: Ingen pålogging kreves, 

intuitive funksjoner, enkelt tegneverktøy og 

mulighet for lagring og utskrift.

• Se en kort introduksjonsfilm

8

http://www.skoleorientering.no/
https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY


Kart - mapant.no

På www.mapant.no

kan du generere enkle 

orienteringskart.

9

http://www.mapant.no/


Kart - norgeskart.no

På www.norgeskart.no

kan du lage enkle kart.
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http://www.norgeskart.no/

