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100 % stilling ut 2022

Løper for OK Moss

Kveldens mål - Håper på å:

- gi deg et innblikk i prosjektet

- gi svar på spørsmål

- få deg til å stille nye spørsmål 

- dele ideer som vil skape orienteringsglede 

hos barn, unge og voksne!

- at din klubb leverer søknad innen 14. februar!

Presentasjonen vil bli sendt kveldens deltakere og  

legges på www.o-skolen.no/Prosjekt/Dokumenter

Del den gjerne med aktuelle personer i din klubb!

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


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.» 

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

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

å bli en del av prosjektet i år MÅ klubben søke innen fristen 14. februar!



Spørsmål underveis

• Still gjerne spørsmål underveis i chaten.

• Be gjerne om ordet når det åpnes for det, 

bruk «Løft hånden» og vent på tur. Fjern 

hånden når du har fått ordet.

• Mute lyd og blide når du ikke har ordet.

• Tips: Ha chaten åpen hele tiden.

• Kollega Lene Kinneberg er medhjelper.



Kveldens hovedområder
-Tegning av nye kart og oppdatering av gamle kart 

-Kriterier for utbetaling av tildelingsbeløp 

-Tilskudd til unge karttegnere, 14-26 år

-Søknads- og rapporteringsrutiner

-Kurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 

-Nettsidene www.skoleorientering.no og www.o-skolen.no

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

-Samarbeid med skolene og kurs for lærere 

-Mulighet for «mini klubbutvikling»

-Samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 

om kart og instruktører til deres Friluftsskoler 

-WOD-arrangementer 

-Promotering/Synlighet

-Fremtidige webinarer

Interesserte klubber og kretser har muligheten til å bli med 

på prosjektets andre år, gjennom ett eller flere av tiltakene.

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


Andre finansieringsmuligheter

Klubbene oppfordres også til å søke om støtte fra 

Sparebankstiftelsen DNB

og/eller 

Miljødepartementet/Fylkeskommunen

Neste frist 1. februar.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7


Tegning av nye kart og oppdatering av gamle kart -
obligatorisk del av søknaden 
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,-. 

2020:

70 klubber søkte om midler til nesten 300 kart.

Alle klubber fikk tilsagn om midler, inntil 3 nye og inntil 3 oppdaterte.

2021:

Midler til ca. 100 nye og 40 oppdaterte kart, sannsynligvis samme

beløp per kart som i 2020.



Kriterier for utbetaling av tildelingsbeløp

Kartene skal være skolegårdskart, målestokk i området 1:1000 – 1: 2500 (1: 4 000 

for ungdomsskoler) 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



Spørsmål?



Tilskudd til unge karttegnere, 14-26 år

• Det anbefales at støtten brukes 

som lønn der det brukes unge 

karttegnere, 14-26 år.

• Anbefalt minstelønn for 14-18 

åringer: kr. 120,-/timen

• Anbefalt minstelønn for 18-26 

åringer: kr. 150,-/timen

• Få aktuelle medlemmer i din 

klubb med på karttegnerkurs.

• Gjerne 2-3 deltakere så de kan 

samarbeide.

• Ha en voksen, (erfaren) mentor 

som følger opp.



Søknadsrutiner

• Søknadsskjema i Enalyzer

Frist 14. februar 2021

• Etterstrebe at alle klubber som 

søker vil få tildelt midler til kart

• Midler til ca. 100 nye kart og 40 

oppdaterte kart

• Svar på søknaden kommer 

innen utgangen av februar.

• Alle klubber som mottar midler 

vil da få ytterligere informasjon, 

som tildelingsoversikt og 

kriterier for utbetaling av midler, 

samt nærmere informasjon om 

rapporteringsrutiner og 

mulighetene for karttegnerkurs, 

lærerkurs, "Mini klubbutvikling" 

og aktivitetsmateriell.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=c7qmumgi


Rapporteringsrutiner

• Når kart er ferdigstilt

• Tre omganger med utbetaling 1. juli, 1. september og 1. desember

• Midler tildeles for de kart det ble søkt om i februar 2021.

• Forsinket? Utbetaling kan skje i 2022.

• Dersom klubbene ønsker og har midler kan det gjerne lages flere 

skolegårdskart i løpet av 2021.



Rapporteringsrutiner – materiell

• Kampanjekoder for bruk i www.idrettsbutikken.no sendes klubbenes 

kontaktpersoner fortløpende ved rapportering.

• Materiellet er gratis for klubbene og skolene. 

• Klubben kan få en «o-skole-sekk» og ett sett «faste postmarkeringer». 

• Klubbene bestiller materiell til skolene som har fått kart gjennom prosjektet og 

overleverer det på en god måte som forhåpentligvis fører til at det blir brukt.

http://www.idrettsbutikken.no/


Spørsmål?



Kurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 

Mål: Kunne lage et skolegårdskart. 

Deltakerne oppfordres til å ha et 

prosjekt å jobbe med etter kurset 

som munner ut i ett eller flere 

skolegårdskart som legges på 

www.skoleorientering.no

Flere fullverdige kurs vil bli 

arrangert i løpet av 2021:

• Noen nettkurs og noen med 

fysisk oppmøte dersom det er 

mulig - med tanke på 

koronarestriksjoner 

• 16 timer med instruktør,30 timer 

egen praksis

• Halv pris på OCAD Orienteering

Single User, ett år kr. 800,-

Viktig å levere rapport:

• kursbevis/registreres på       

Idretts-CV i MinIdrett.

• Midler til NOF som igjen 

genererer aktivitetsmidler til 

klubber.

• Første nettkurs starter opp 27. 

februar: 

https://eventor.orientering.no/Ac

tivities/Show/3832

• Tilbud om oppfølgingskurs 15. 

februar for de som fullførte kurs

i 2020.

http://www.skoleorientering.no/
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3832


Status «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 2020

• Arrangert 7 nettkurs

• Over 80 deltakere

• Fra 14 til 70 år

• Om lag halvparten under 26 år

• En tredel jenter/damer

• Ca. 50 klubber representert

• 50 deltakerne har til 

nå levert rapport og fått kursbevis, 

resten skal levere i løpet av 2021

• Etter en undersøkelse i desember svarer ¾ 

av respondentene at de har tegnet kart som ligger 

på skoleorientering, og at klubben har planer om å 

la dem tegne kart også i 2021

• Praksistid var 15 timer, 

økes til 30 timer i 2021.



5 minutter pause - Se filmen «skoleorientering.no» 

eller still spørsmål i chaten…
https://www.youtube.com/watch?v=lqyGtBtHwVY - Legg linken i chatten! 

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


www.skoleorientering.no

Se nærmere på:

Klubber

Informasjon

Tegne løype

Lagrede løyper

Ansatte i andre lands forbund og i OCAD er imponerte over siden, 

og litt «misunnelige»!

http://www.skoleorientering.no/


Statistikk skoleorientering.no per 13. januar 2021



www.o-skolen.no

Se nærmere på:

Filmer

Læreplanmål

Prosjekt

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


Aktivitetsmateriell: 

«o-skole-sekken»              «Faste postmarkeringer»

https://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:

https://www.o-

skolen.no/orientering-kart-i-skole-

og-fritid/faste-postmarkeringer/

Mulig å få klistremerker 

med taktil skrift.

https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/o-skole-sekken/
https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/faste-postmarkeringer/
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet


Spørsmål?



Samarbeid med skoler 

Det kan være lurt å kontakte 

skolene før arbeidet settes i gang. 

Vi trenger å vite at de faktisk 

ønsker seg kart og kommer til å 

benytte seg av dem.

Klubben oppfordres på det 

sterkeste til å ha en dedikert person 

som etablerer og opprettholder 

kontakten med skolen.

Ha en konkret person på skolen 

som kontaktperson, for eksempel 

gymlærer, lærer dere kjenner fra 

før, o-løper som arbeider på skolen, 

rektor…

Hjelp skolen med å montere opp 

«Faste postmarkeringer» og tegne 

inn postene på deres kart på 

skoleorientering.no.

Hold skolen «varm» ved å tilby 

opplegg regelmessig, for eksempel 

på aktivitetsdager eller WOD.



Kurs for lærere 

Prosjektleder vil gjerne gjøre avtaler om 

kurs for lærere (og undervisning for 

elever) på skoler som får kart i 2021. 

Interesse for dette vises i søknaden.

Klubber som tegnet ferdig kart og ønsket 

seg kurs i 2020 står «først i køen». 

Har klubbene selv anledning til å kurse 

lærere og undervise elever?

Få ideer fra O-skolen.no og bruk gjerne 

presentasjonene som finnes under 

«Kursmateriell – opplæring av elever og 

lærere»

https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/dokumenter/


Kurs for skolene

Organisert av klubben og ledet av prosjektleder.

Kurs for lærere på en skole eller samlet lærere fra flere skoler.

Noe teori inne, deretter praktiske aktiviteter med ulike kart utendørs.

Mulighet for elevundervisning tidligere på dagen.

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.

Kursene i 2020 har blitt tatt godt imot og i etterkant melder lærere at 

de har fått nye kunnskaper og motivasjon for videre aktivitet.

Link til informasjonsskriv som kan deles ut til skoler som har fått/

kommer til å få kart gjennom prosjektet.

https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tilbud-til-skoler-versjon-januar-2021.pdf


Spørsmål?


