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Observasjoner

15

Hvor mange av deres klubbmedlemmer har vært engasjert i prosjektet: kontakt mot skoler, deltakelse på kurs
og webinarer, karttegning, publisering av kart på skoleorientering.no, andre aktuelle arbeidsoppgaver:

Totalt
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Observasjoner

15

Anslå antall dugnadstimer dere totalt har brukt i forbindelse med prosjektet i 2021:
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Observasjoner

15

Hva kan gjøres i fremtiden for å holde ved like/videreutvikle samarbeidet mellom din klubb og lokale skoler?

Totalt

15
Åpne svar
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Observasjoner

15

Hva kan gjøres i fremtiden for å holde lærerne og elevene oppdatert på hva deres klubb tilbyr av aktivitet i
nærområdet?

Totalt

15
Åpne svar

Observasjoner

15

Arbeidet mot skolene har resultert i: (Her kan du velge inntil tre alternativer)

Totalt
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Ingen ny rekruttering Vet ikke
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Observasjoner

10

Ev. kommentarer til forrige spørsmål:

Totalt

10
Åpne svar

Observasjoner

14

Har din klubb brukt tegneverktøyet og egne kart på skoleorientering.no i forbindelse med trening eller annen
klubbaktivitet?

Totalt
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Ja Nei Vet ikke
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Observasjoner

9

Ev. kommentarer til forrige spørsmål:

Totalt

9
Åpne svar

Observasjoner

14

skoleorientering.no skal inneholde skolegårdskart og nærkart aktuelle for bruk i skolen. Tegneverktøyet skal
vær enkelt å bruke for å tegne, lagre og skrive ut aktivitetsopplegg. Hva kan ev. justeres for å gjøre portalen
enda mer attraktiv:

Totalt

14
Åpne svar
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Observasjoner

14

Målet med kurset "Tegning og synfaring av skolegårdskart" er å kunne tegne et skolegårdskart i OCAD. Vil det
være aktuelt for din klubb å ha med deltakere på et slikt kurs våren 2022? (Her kan du velge ett eller to
svaralternativer.)

Totalt
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Ja, 2-3 personer kunne trengt et
oppfriskningskurs (ca. 3 timer)

Nei

Observasjoner

14

Dersom dere har benyttet unge karttegnere (-26 år) til å tegne skolegårdskart - Beskriv kort om/hvordan dere
har:
- satt rammer for arbeidet; frister, tidsbruk
- dokumentert avtaler skriftlig
- lønnet karttegneren; beløp per time/kart
- lønn for deltakelse på karttegnerkurs

Totalt

14
Åpne svar
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Hvilke "kanaler" vil være nyttige for prosjektleder å bruke i 2022 for å formidle informasjon til våre klubber:
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Observasjoner

6

Ev. kommentarer til spørsmålet over:

Totalt

6
Åpne svar

Observasjoner

6

Vi ønsker å arrangere flere webinar i 2022. Et webinar tar for seg ett tema og varer inntil 2 timer. Har du noen
temaønsker så skriv dem her:

Totalt

6
Åpne svar
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Observasjoner

14

Beskriv kort en god grunn som vil "overbevise" andre klubber til å søke om deltakelse i prosjektet i 2022:

Totalt

14
Åpne svar

Observasjoner

14

Kommer din klubb til å søke om å være med på prosjektet også i 2022?

Totalt
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14

Har din klubb planer om å søke økonomisk støtte til eget skolekartprosjekt i 2022 fra lokale stiftelser,
sparebanker, kommune, fylkeskommune eller gjennom andre økonomiske tilskuddsordninger?

Totalt
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Hva kan gjøres i fremtiden for å holde ved like/videreutvikle samarbeidet mellom din klubb og
lokale skoler?
1. Stadig henvendelse fra klubben og tilby hjelp med arrangementer og oppdatering av skolegårdskart

2. Forsøke å etablere faste kontakter på skolene.

3. Tilby hjelp ved WOD Lage sprintkart Info om muligheter for tur-o

4. Stadig kontakt og tilbud om hjelp

5. - opprettholde direkte kontakt med skolene - sørge for at man har "riktig" kontaktperson på skolen som er interessert i orientering på skolen - være
på tilbudssiden når skolene har ideer/trenger noe

6. Gode kart, engasjerte lærere

7. Kontakt med hver skole, på e-post og muntlig. Angående faste poster, kurs, skolesprint og andre arrangement og treninger.

8. Viktig å ha interesserte lærere på skolen som bruker kartene.

9. Viktig å få ein eller fleriee lærarar som brenn for dette og YNSKJER å tilby kartopplæring/orientering for elevane.

10. Koronasituasjone har vært krevende de siste to årene. Spesielt med nedstengning i april-mai. Vi har derfor ikke klart å samle skoler/lærere fysisk
for kursing/inspirasjon. Vi håper å kunne gjøre en større innsats på det i 2022. Mye har foregått pr mail mot kjente kontaktpunkter på skolene. Det er
resultert i at mange har tatt kartene i bruk. Vi har vært avhengige av å mobilisere og finne enkeltressurser (lærere) som vi har holdt kontakt med. For
oss vil det være 1.pri å samle alle skoler i mars/april for å gi en grundig informasjon/innføring i orientering generelt, skolegårdskartene og alt som er å
finne på skoleorientering.no

11. Fortsette med egen kontaktperson mot skolene. Avtale når de har tid til å være med og hvordan vi bør legge til rette for at flest mulig kan delta over
det tidsrommet som er satt av. Gi informasjon om opplegg og kurs for lærere. Sende dem materiell som kan hjelpe. Hjelpe med å legge enkle løper
som skolen kan bruke. Investere i elektronisk tidtakermateriell som gjør med mer gøy å delta.

12. Mer aktiv oppfølging av skolene. Men jeg tror det er nyttig å gjøre det når vi kan gjøre noe mot flere skoler på en gang....

13. Jevnlig kontakt gjennom et samarbeidsforum kroppsøvingslærerne i kommunen har. Kartene skal også vedlikeholdes.

14. Opprettholde at en i o-laget har ansvaret for kontakten med skolene. Hver skole har sin o-kontaktlærer. Bistå ved spesielle arrangementer - som
verdens orienteringsdag. Bistå og informere om skoleorientering.no. Invitere elever til treningsløp som arrangeres i skolens nærmiljø.

15. Faste skoleposter vår og høst, gratis turo kart, skolemesterskap

Hva kan gjøres i fremtiden for å holde lærerne og elevene oppdatert på hva deres klubb tilbyr av
aktivitet i nærområdet?
1. 1 Ingen kommentar

2. Stadig oppdateringer og beholde kontakten

3. Etablere/holde kontakt med fast kontaktperson på skolen.

4. Emailer om aktiviterer.

5. Stadig kontakt, nesten litt pågående!

6. - lage enkle nyhetsbrev til skolene

7. Gode websider (hjemmeside og Facebook)

8. Informere på kart, på facebook på hver klasses gruppe, på skulesprint, arrangere oppfølgings-karuselløp på skulen.

9. Bruke sosiale media. Aktiv kontakt mot skolene

10. World Orientering Day (WOD) har blitt brukt aktivt på mange skoler på Stjørdal. Da går det ut informasjon til skolene i forkant, og vi tilbyr å levere
ut kartene vi brukte for bruk på skolene i de påfølgende dagene. I forbindelse med WOD har vi også lyktes med å invitere de lokale Idrettsskolene i
god tid før WOD-uka, slik at de kan sette Orientering på planen for den aktuelle uka.

11. Hjelpe med å legge enkle løper som skolen kan bruke. Investere i elektronisk tidtakermateriell som gjør med mer gøy å delta. Gjerne typen tutch til
en pris som gjør at skolen kan bruke/ha dette,

12. Etablere kontakt med kroppsøvingslærere, tilgjengeliggjøre kontaktinformasjon.

13. Aktiv bruk av egen hjemmeside og informere om denne.

14. Se punktet over!

15. Arrangere skoleorientering, dele ut info

Ev. kommentarer til forrige spørsmål:
1. Liten aktivitet i korona-perioden.
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2. Dette som mange andre spørsmål er lite relevante for en klubb i etableringsfase.

3. - antall nye rekrutter er ikke så mange

4. Skal ha opplæring til våren

5. Klubben rekrutterer ved å arrangere treninger fra skulen, og deretter ut i terrenget. Samarbeid med skule og barneidrett er viktig. Vanskelig å vite
eksakt hvor viktig skulen er.

6. Det har vært lite rekrutteringsaktivitet pga covid

7. De barn som har fått opplæring over de siste 15 år hos oss kommer nå tilbake til området etter endt utdanning og blir med på våre aktiviteter fordi
de kan dette og vil vise sine barn at utendørs aktivitet er bra.

8. Vi har mange unge med, men det skyldes nok mer jungeltelegrafen enn aktivt arbeid mot skolene.

9. Det viktigste i første omgang er at elevene får god kartopplæring i skolen. Når de får det blir det mye enklere å delta direkte i klubbens treningsløp.

10. Dette er for tidlig å svare.

Ev. kommentarer til forrige spørsmål:
1. (Minst) En skole har brukt tegneverktøyet, og er fornøyd.

2. Kontaktlærere er blitt opplært og det opp til de å følge opp.

3. - vi har heller brukt OCAD

4. Allidrett

5. Ja, men veldig lite.

6. Vi har brukt kartene i egen aktivitet, trening for både barne og ungdomsgruppa. Men purple pen til løypetegning.

7. Vi har brukt kartene på trening. Og vi har laget tilbud på UsynligO.no på skolegårdskartene.

8. Vi bruker stort sett Purple Pen, men skolene bruker det.

9. Skal begynne å bruke det.

skoleorientering.no skal inneholde skolegårdskart og nærkart aktuelle for bruk i skolen.
Tegneverktøyet skal vær enkelt å bruke for å tegne, lagre og skrive ut aktivitetsopplegg. Hva kan
ev. justeres for å gjøre portalen enda mer attraktiv:
1. 7 Ingen kommentar

2. Meir dynamisk tegneverktøy for løyper ala Purple Pen.

3. Lage rubrikker for postbeskrivelse og kodenummer

4. Må sjekke denne nærmere før jeg kan sjekke

5. For bruk i skulen er dette veldig bra. For bruk i klubb, så må nok tegning av løyper bli mer likt funksjonalitet i OCAD eller PurplePen.

6. Jeg synes verktøyet er godt, men har ikke sjekket med skolene om de har utfordringer med det.

7. Vi skulle hatt tid til å lage 3-4 forskjellige løype opplegg som skolen kunne laste ned og bruke. Så strekker tiden ikke til. Finnes det noen der ute som
kunne gjøre en slik jobb på alle skolegårdskart????

8. Jeg har tidligere etterlyst muligheten til å: § Kunne oppdatere § Kunne slette løyper § Ikke kunne lagre ulike løyper på samme navn

Dersom dere har benyttet unge karttegnere (-26 år) til å tegne skolegårdskart - Beskriv kort
om/hvordan dere har:
- satt rammer for arbeidet; frister, tidsbruk
- dokumentert avtaler skriftlig
- lønnet karttegneren; beløp per time/kart
- lønn for deltakelse på karttegnerkurs
- ...
1. 7 Ingen kommentar

2. Har ikke benyttet ungdommer siste år.

3. Rammer og skriftlig avtale har vært manglende. Karttegner har blitt lovet hele summen på støtten fra NOF for å tegne kart, og pengene er utbetalt.
Ingen lønn for kurs.
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4. Bare muntlig avtale. En voksen per ungdom som også har tatt kurs sammen med dem og hjulpet til. Avtalt fastpris kr 2000,- pr kart inkl deltakelse
på kurs. Frist satt til siste rapporteringsfrist i det gjeldende pret.

5. Vi brukte 4 nye, unge karttegnere i år. 2 har fått oppdrag med nytegning. Begge har deltatt på kurs (tegning og synfaring av skolegårdskart). Den
ene har ikke kommet helt i gang, pga. manglende underlag fra kommunen (skolen var ny høsten 2021). Den andre hadde en erfaren kart-mentor i
klubben til hjelp og støtte. 2 har synfart og oppdatert eldre kart. De har ikke vært på kurs, men vært koblet opp mot erfarne ocad-tegnere i klubben for
å gjøre oppdateringer i kartfilene. Det ble avtalt lønn og omtrentlig tidsplan før oppstart av arbeidet. (Avtale pr. mail til karttegneren med kopi til
foresatte for de under 18 år.) Vi valgte å gi støtten fra kartprosjektet uavkortet til karttegnerne. Dvs. ~5000 for nytegning og 1500 for revidering. Vi har
ikke etterspurt faktisk påløpte timer, men anslår at timelønna har vært mellom 120 og 150 kr/time. Det ble i avtalen bedt om tilbakemelding hvis
timepåløpet viste seg å bli større enn antatt. Det er ikke gitt lønn for deltakelse på karttegnekurs, men klubben har dekket 1 års abonnement på ocad i
forbindelse med kursdeltakelse.

6. Dugnadsbassert på de gamle i klubben. Vi mangler aldergruppen 17-30 år.

7. Vi har skriftlig avtale med frist for levering, har jobbet med å standardisere lønn, og stilt krav om kurs for de som ikke har noen bakgrunn.

8. Første året avtalte vi faste timebeløp, men har endret til å utbetale hele støtten pr. kart som lønn. Dette har fungert bra. Det er 3 karttegnere som
har lagd kart og de har alle hatt både enkle og litt mer tidskrevende kart. Opplæring ble først gjort samlet og deretter individuelt med hver enkelt. De 3
kartegnerene er o-løpere som satser hardt på andre idretter. Kartetgningen har vært egnet sommerjobb.

Ev. kommentarer til spørsmålet over:
1. Lite aktuelt å reIse

2. Med mail, nyhetssaker og facebook er det enkelt for meg som kontaktperson å videreformidle til andre.

3. Gi oss innspill på hva som kan gjøres. Tiden til kurs og seminarer strekker ikke altid til.

4. Det er lettest å følge nyhetsbrevene. De distribueres i klubbens kartgruppe.

5. Jeg tror det er viktig å bruke alle kanaler. De mest aktive vil diskutere på facebookgrupper, mens andre kun får med seg direkte henvedelser på
mail.

6. Nyhetsbrevene er veldig gode og informative. Lett å søke opp tidligere mail. Nyhetsbrev er veldig effektivt i forhold til andre kanaler.

Vi ønsker å arrangere flere webinar i 2022. Et webinar tar for seg ett tema og varer inntil 2 timer.
Har du noen temaønsker så skriv dem her:
1. Svar på om løyper som er lagret av lærere bli fortsatt tilgjengelig etter at det er blitt gjort oppdatering er / korrigeringer av kartet (det hadde utvikleren
frist til august ifjor til å ordne opp i, men ingen info er publisert).

2. Oppdatere kart OCAD Aktiviteter for barn/unge

3. Fler gode eksempler på hvordan få skolene til å ta kartene i bruk. Hvordan bruke kartene og kontakt mot skolene i rekrutteringssmmenheng.

4. .

5. Kan de tas opp å lastes ned for å se på i ettertid hvis vi ikke har tid og ved samling av flere som ønsker å delta.

6. Ideer til hvordan vi kan bidra til innspill i forbindelse med verdens orienteringsdag.

Beskriv kort en god grunn som vil "overbevise" andre klubber til å søke om deltakelse i
prosjektet i 2022:
1. 5 Ingen kommentar

2. Lett måte å bruke orientering I skolen. Ferdige opplegg og lett tilgjengelige kart. Lage skolegårdskart.

3. - skolene setter stor pris på å få skolegårdskart og hjelp med å lage gode opplegg for orienteringsundervisning - elevene syns det er gøy med
orientering, og særlig når oppleggene er gode - skolegårdskart er nyttig for bruk til treninger og løp for barn og ungdom i klubben

4. Skolekart er viktig for skolene. I skolen når vi alle i Norge, og gode kart er viktig for god undervisning. Gode skolekart er derfor viktig uansett
rekruttering til o-idretten.

5. Lærer tegning av enkle kart som våde er nyttige for skolene og kan brukes i egne treninger. Vi har feks. Hatt skolegårdssprint med masse pister og
kartbytte for både barn og voksne.

6. - skoleorientering.no er en fantastisk portal for rekruttering og bruk i skolene (og andre lag/foreninger eks. speider)! - klubbene får kart som kan
benyttes på trening og løp for de minste (opp til 10-12 år). - informasjon fra prosjektet (månedsbrev, facebook etc.) gir mye god inspirasjon og forslag
til aktiviteter. - god økonomisk støtte til å etablere et nytt skolegårdskart. - skoleorientering.no er et lavterskeltilbud for skoler (lærere) for å gi mange
unger en introduksjon til sporten.

7. Dette gir god samhold i bygda og flere engasjerer seg,
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8. Det er nyttig for idrettens fremtid å bygge karttegnerkompetanse, og det er meningsfylt å kunne gi unge o-løpere sommerjobb; for dem vil det også
være bra på CVen.

9. Gode skolekart på alle skoler vil øke andelen som behersker kartbruk og forenkle rekruttering i klubbene.

10. Ta i bruk læringsarenaer utenfor klasserommet. Skoleorientering har en egenverdi.
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