
Kontakt med kommunen/fylkeskommunen 

• Isa Heggedal forteller om Buskerud 

krets sitt prosjekt.

• Vis frem kart, materiell, nettressurser osv. 

til sentrale personer i kommunen.

• Søk om støtte til materiell, kart og 

kompetanseheving.
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Flaggjakten på ZippyGO

• Legg til rette for digital aktivitet på skolegårdskartene i forbindelse med

17. mai og Verdens orienteringsdag - Noen skoledager, mange fridager!

• Enkelt å legge til aktiviteter:

-instruksjonstekster underveis

-instruksjonsvideoer

-workshop

-digital «stempling», ingen poster 

i terrenget

• Morsomt å bruke både i skole- og fritiden. Mer informasjon kommer neste uke.

• Videreutviklet versjon presenteres før sommerferien. 

• Ytterligere utvikling til høsten, bl.a. med kobling mot aktivitetsmateriellet 

«faste postmarkeringer».
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Neste webinar

Avholdes i slutten av mai.

Tema:

• Nærmere presentasjon av 

aktivitetsmateriellet «faste postmarkeringer» 

og «O-skole-sekken»

• Se nye filmer som presenterer 

aktivitetsmateriellet.

• Tilbakeblikk på «Flaggjakten» og informasjon 

om sommerens aktivitet på ZippyGO.
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Innspill fra webinardeltakere

• Vi har turorientering på et sprintkart som dekker området rundt skolen. Vi sendte kartet med poster 

på til skolen, og de bruker turpostene i gymtimene.

• Lag foto-O

• Lag Usynlig-O til eldre elever (men utfordringer med nøyaktighet i appen)

• Lag skolekonkurranse, mange skoler/noen få skoler

• Pål Christian Ingjerd/Bækkelaget SK: 

• En utfordring å få kontakt/vekke interesse hos skolene/lærere.

• Viktig å få tidlig kontakt og komme i dialog med en ansvarlig, gjerne gymlærer på mellomtrinnet og 

skap interesse. 

• Knytt det til læreplanen - det som står om orientering

• Tilby hjelp for å komme i gang - tegne løyper og sette ut poster
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Innspill fra webinardeltakere

• Christian Frøyd/Sogndal IL O-gruppa:

• Oppstart barneidretten/allidrett i Sogndal med orientering på skolegårdskart med henholdsvis 28 og 

29 deltakere hver av kveldene - aldri hatt så mange deltakere før. 

• Rune Strømsvik/Meløy OK:

• Skolesprintfinale mellom skolene: Gode erfaringer, fint å ikke arrangementet for stort, vennskapelig 

konkurranse.

• Eksempler på hvordan flette inn orientering i skolefagene: Paint.net, brukt til rutenett på skolekartet.

• Isa Heggedal, Buskerud O-Krets:

• Kretsen søkte midler til et skolegårdskartprosjekt før vi viste om prosjektet til o-forbundet. Søkte 

midler fra fylkeskommunen til kart og kursing av lærere og elever. Fikk kr. 120 000 i mars 2020, 

øremerket til kursing lærere og elever. 

• Viktig at det er en fra klubben som er med på kursene også for å knytte kontakt klubb - skole.
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Innspill fra webinardeltakere

• Har du noen tips om hvilke årstrinn du ville begynne med? (Vi har så store skoler i nærmiljøet, så jeg 

tenker at det kan være fint å avgrense) 

• Svar: Fra 3. trinn

• Er det bare for kart i år man kan bestille gratis materiell til? Kan man ev. kjøpe ekstra noe sted ut over 

gratismateriellet? 

• Svar: Gratis materiell kan bestilles til kart for i år i forbindelse med rapportering i prosjektet. Materiellet 

vil innen sommeren også bli lagt ut for salg i Idrettsbutikken. (Avgjørelse rundt dette ble tatt like etter 

webinaret.)

• Er det bare kurs i Ocad? Ikke OpenOrienteeringMapper? 

• Svar: kursene vi arrangerer gjennom skoleprosjektet«Synfaring og tegning av skolegårdskart» er for 

OCAD.
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Avslutning
Gå inn på www.menti.com Svar på spørsmålene!
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http://www.menti.com/


8




