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Tidsplan:

14:00 - 14:35 : Status prosjektet 

14:35 - 14:45 : Erfaringer fra OK Moss v/Elisabeth A. Jakobsen

14:45 - 15:00 : Erfaringer fra Fossum IF v/Eldri N. Holo

15:00 - 15:10 : Pause

15:10 - 16:25 : Workshop

16:25 - 16:30 : Avslutning

Mute lyd og bilde når du ikke har ordet!



Mål for dagens seminar

Bli informert om prosjektets hovedområder for 2020.

Bidra til at prosjektet videreutvikles i klubb, krets og sentralt.

Inspirere deg og din klubb til å bli med på/fortsette å være med på prosjektet.



Prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid»

Søknad sendt november 2019, delvis basert på erfaringer fra prosjektet 

FinnFram i Østfold.

Økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, 5 millioner kroner over en 

treårsperiode (2020-2022) har muliggjort prosjektet «Orientering – kart i skole 

og fritid».

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.» 



Prosjektets hovedområder i 2020

• Tegne nye og oppdatere «gamle» skolegårdskart

• Nettkurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart»

• Nettsiden www.skoleorientering.no

• Nettsiden www.o-skolen.no

• Aktivitetsmateriellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer»

• Kurs for skolene 

• Mulighet for klubbutvikling 

• Samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund 

(FL) om kart og instruktører til deres Friluftsskoler 

• Synlighet

http://www.skoleorientering.no/
http://www.o-skolen.no/


Tegning av nye kart og oppdatering av gamle kart 

Nye kart: 

kart 1  = kr. 5000,- 

kart 2  = kr. 4000,- 

kart 3  = kr. 3000,-  

Inntil kr. 12000,-. Støtten økes med kr. 1000,- per kart dersom unge under 26 år bidrar i arbeidet. 

 

Oppdatering av kart: 

kart 1  = kr. 1500,- 

kart 2  = kr. 1500,- 

kart 3  = kr. 1500,-  

Inntil kr. 4500,-. 

• 70 klubber søkte om midler og alle fikk tilsagn.

• Nesten 200 kart skal lages.

• Det anbefales at støtten brukes som lønn der det benyttes 

unge karttegnere, 14-26 år.



Kriterier for utbetaling av tildelingsbeløp

Kartene skal være skolegårdskart, målestokk i området 1:1000 – 1: 2500. 

Skolegårdskartene skal ha med enda flere detaljer enn et sprintkart. 

Det anbefales å følge norm for skolekart i OCAD. 

Kartene skal inneholde: 

-kartnavn, samme som skolens navn

-produksjonsår 

-navn på de som har utført kartarbeidet 

-tegnforklaring 

-målestokklinjal 

-målestokk

-ekvidistanse 

-tydelig nordpil

-klubblogo 

-logoen til Sparebankstiftelsen DNB



Rapporteringsrutiner – tildeling av midler og materiell

Gjort i 3 omganger:

Juni - utbetaling i juli / august - utbetaling i september /november - utbetaling i desember

Aktivitetsmateriell sendt ut fortløpende.

• Midler tildeles for de kart det ble søkt om i februar 2020.

• Forsinket? Utbetaling kan skje i 2021.



Aktivitetsmateriell: 

«o-skole-sekken»              «Faste postmarkeringer»

http://www.o-skolen.no/orientering

-kart-i-skole-og-fritid/o-skole-sekken/

Materiellet er gratis for klubbene og 

skolene som får kart/kurs gjennom 

prosjektet. Distribueres av:

http://www.o-skolen.no/orientering-

kart-i-skole-og-fritid/faste-

postmarkeringer/
Mulig å få klistremerker med 

taktil skrift.

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/
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet


Nettkurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 

• 7 kurs fra mars til oktober, alle gjennomført som nettkurs.

• 16 timer med instruktør, 15 timer praksis på egenhånd.

• Halv pris på OCAD Orienteering Single User.

o Levere rapport 

o Få kursbevis/registreres 

på Idretts-CV i MinIdrett

o Midler til klubb/NOF



Status rapportering kart og nettkurs:

Kart:

• Nesten halvparten av 70 klubber har levert rapport, siste frist 20. november

• 65 kart er publisert i portalen skoleorientering.no

• Halvparten av disse kartene har personer under 26 år bidratt til å lage

Nettkurs:

• Over 80 deltakere

• Fra 14 til 70 år

• Om lag halvparten er under 26 år

• En tredel jenter/damer

• Ca. 50 klubber representert

• Drøyt halvparten av deltakerne har til 

nå levert rapport og fått kursbevis



Spørsmål? 

- bruk chatten eller 

- bare ta ordet ved å skru på lyd og bilde



Se filmen «skoleorientering.no»

https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY - Legg linken i chatten! 

https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY


www.skoleorientering.no

Se nærmere på:

Statistikk

Informasjon

Tegne løype

Lagrede løyper

http://www.skoleorientering.no/


www.o-skolen.no

Se nærmere på:

Filmer

Læreplanmål

Prosjekt

http://www.o-skolen.no/


Kurs for skolene

Planen var: 

Prosjektleder skulle besøke inntil 20 klubber for kurs og elevundervisning 

ved noen av deres skoler.

Avtaler har:

blitt gjennomført/utsatt/avlyst i løpet av 2020, nye vil inngås for 2021 

etter rapporteringsfrist 20. november.

Lærerne oppfordres til å gjennomføre 

undervisningen:

• i skolegården eller like ved skolen.

• med nærhet til læreren.

• med fokus på enkle aktiviteter og lek.

• tilpasset aldersgruppa og med progresjonsmuligheter.

• slik at elevene opplever trygghet, mestring og glede.



Spørsmål? 

- bruk chatten eller 

- bare ta ordet ved å skru på lyd og bilde



Mulighet for klubbutvikling

Prosjektleder kan besøke klubber for å gjennomføre «mini» 

klubbutviklingskveld. Helst samme dag som skolebesøk.

I løpet av kvelden tar vi for oss viktige områder som: aktivitet, anlegg, 

arrangementer, trenere, ledelse og organisasjon - med et spesielt fokus på 

arbeidet med rekruttering og skole. 

Nye avtaler vil inngås for 2021 etter rapporteringsfrist 20. november.



Denne delen av prosjektet er et samarbeid med Den Norske Turistforening 

(DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) om kart og instruktører til 

deres Friluftsskoler. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn i 

alderen 10-13 år, der ett av målene er «kartforståelse».

To samarbeidsområder: 

• Orienteringsklubber tegner kart til utvalgte friluftsskoler. 

5 kart tegnet i 2020, mål om inntil 20 kart i 2021.

• Utvalgte friluftsskoler får tilbud om orienteringsinstruktører.

Ca. 20 unge instruktører gjennomførte nesten 40 oppdrag i 2020.

Mål om minst 50 oppdrag i 2021.



Synlighet

Klubber som deltar i prosjektet har bl.a. 

blitt oppfordret til å:

• Dele filmer og informasjon om 

aktivitet i sosiale medier.

• Kontakte lokalavisa og inviter dem til 

trening, lærerkurs eller arrangement.

• Ha en definert skolekontakt i klubben 

som holder skolene «varme».

• Legg treninger til skoler – lett å finne 

frem dit.



Fra lokalaviser



Samarbeid

Orienteringsklubber

Kretser

Skoler

Prosjektleder                  

Norsk Friluftsliv

Den Norske Turistforening     

Friluftsrådenes Landsforbund

Lokale friluftsråd

Elevkanalen TV2



Midler 2021

• Det vil bli anledning til å søke om midler også i 2021 og 2022 – både for nye 

klubber og for klubber som allerede har mottatt støtte gjennom prosjektet.

• 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, men muligheten for å 

søke om midler fra ulike stiftelser finnes også for klubber i alle deler av landet. 



Spørsmål? 

- bruk chatten eller 

- bare ta ordet ved å skru på lyd og bilde

Presentasjonen er tilgjengelig på o-skolen.no, 

blir også tilgjengelig på orientering.no.



Erfaringsdeling

OK Moss v/Elisabeth A. Jakobsen

Fossum IF v/Eldri N. Holo



Pause i nøyaktig 10 minutter!



«Workshop»

4 ulike tema. Tenk 

utenfor boksen!

Tidsbruk per tema:

Individuelle innspill i www.menti.com – 5 minutter, du kan levere flere svar

Presentasjon av innspill – 3 minutter

Utdyping og kommentarer til innspillene – inntil 10 minutter

Overordnet mål: Flere barn og unge som er med på trening og aktiviteter i regi av den lokale 

orienteringsklubben.

Undermål:

• Øke lærernes kompetanse.

• Knytte varige bånd mellom skole og den lokale orienteringsklubben.

• Beholde barn og unge i klubben etter en offensiv mot skolen.

• Mer synlighet og samarbeid i lokalmiljøet.

http://www.menti.com/


«Workshop»                                                  www.menti.com

1. Hva skal til for at klubber/kretser selv skal kunne gjennomføre kurs og undervisning 

på skoler? Kode: 99 33 50 6

Opplæring av instruktører / lokalt kurskorps / Aktivitetstips / Materiell / Innpass i skolen /

Etablere og holde kontakten med skoler / Økonomi …

2. Hvordan synliggjøre prosjektet? Kode: 52 39 57 6

Internt i Norsk orientering / I egen klubb / For skolene / I sosiale medier / I lokale medier / 

I lokalmiljøet …

3. Hvordan organisere arbeidet internt i klubben/kretsen? Kode: 85 76 73 5

Ansvarspersoner / Kartarbeid / Aktivitetsnivå / Nybegynnerkurs / Trenere / Målsettinger /

Kursbehov / Klubbutvikling / Søke økonomisk støtte …

4. Hvordan samarbeide med andre organisasjoner? Kode: 30 05 00 

Nasjonalt / Lokalt / Trening / Arrangement / Idrettslag / Friluftslivsorganisasjoner …



Avslutning

Er målene nådd:

Bli informert om prosjektets hovedområder for 2020.

Bidra til at prosjektet videreutvikles i klubb, krets og sentralt.

Inspirere deg og din klubb til å bli med på/fortsette å være med på prosjektet.

Vil prøve å ivareta dagens arbeide gjennom:

• Regelmessige webinarer for alle som er interessert

• Månedsinfo på mail til klubbenes kontaktpersoner

• Nyheter på orientering.no

• Nyhetsbrev til lærere

Evaluering av seminaret: Kode: 78 11 93 9

TAKK FOR DITT ENGASJEMENT !


