
Webinar 14. april 2021 kl. 19:30-21:00

«Orientering – Kart i skole og fritid»

-Hvordan markedsføre og gjøre 
prosjektet synlig i egen klubb og 
lokalmiljøet



Før vi starter…
Gå inn på www.menti.com Svar på spørsmålene!
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http://www.menti.com/


Dagens «vert»:
Henning Bratland Carlsen

henningbratland.carlsen@orientering.no tlf. 45293210

Prosjektleder «Orientering i skolen», ansatt i NOF siden august 2018

100 % stilling ut 2022

Kveldens mål:

• Dele og få ideer som handler om synlighet

• Få svar på spørsmål 

• Skape orienteringsglede hos barn, unge og voksne!

• Presentasjonen vil bli sendt kveldens deltakere og  

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

• Del den gjerne med aktuelle personer i din klubb!

mailto:Henningbratland.carlsen@orienteirng.no
https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/dokumenter/


Oppfordringer:

• Still gjerne spørsmål underveis i chaten!

• Del egne erfaringer og gode historier!

• 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.
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«Orientering – Kart i skole og fritid»

HOVEDELEMENTER: 

• Skolegårdskart

• 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.
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Skoleorientering.no

• På www.skoleorientering.no er det nå 650 kart.

• 100 klubber er representert.

• Brukervennlig: Ingen pålogging kreves, intuitive 

funksjoner, enkelt tegneverktøy og mulighet for 

lagring og utskrift.

• Introduksjonsfilm:
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http://www.skoleorientering.no/


www.o-skolen.no er vår nettside for skolen. 

På sidene finner du aktivitetstips knyttet til 

skolens læreplaner, maler til 

undervisningsopplegg, kopioriginaler, 

instruksjonsfilmer og nyttige lenker.

«O-skole-sekken» inneholder ulike kartleker, 

spill, puslespill, postskjermer og innholdsrik 

veiledning.

«Faste postmarkeringer» består av 20 solide 

postmarkeringer i aluminium med ulike motiver, 

som gjør det enkelt å benytte dem i flere fag. 

Monteres fast slik at de kan brukes gjentatte 

ganger. Læreren slipper å henge ut/rydde inn 

materiell.

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


Synfarings- og karttegnerkurs: 

informasjon

Elevundervisning, kurs for lærere og SFO-

ansatte: Kursinvitasjon

Kurs- og undervisningstilbud    Synlighet
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https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tilbud-til-skoler-versjon-januar-2021.pdf


Samarbeidspartnere
Orienteringsklubber

Kretser

Skoler

Norsk Friluftsliv

Den Norske Turistforening     

Friluftsrådenes Landsforbund

Lokale friluftsråd

Elevkanalen TV2

Konkylie Data

Idrettsbutikken

Abloom


