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Innledning 

Mange føringer åpner for økt bruk av naturen som læringsarena, ikke minst den overordnede delen av læreplanverket som 

var gjeldende fra 2020.  I arbeidet med nye læreplaner har dybdelæring fått en sentral plass. I verdigrunnlaget kan tema som 

utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet knyttes opp mot Læring i friluft (LIF). Tverrfaglighet, folkehelse og 

livsmestring skal gi elevene kompetansesom fremmer god psykisk og fysisk helse, hvilket er sentrale elementer for Læring i 

friluft.  

I Stortingsmelding om friluftsliv (2016) har Stortinget gitt tilslutning til at det skal være et nasjonalt mål at naturen i større 

grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Dette underbygges i den nasjonale Handlingsplan for 

friluftsliv vedtatt i 2018. I fylkets regionale plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 er det en strategi å stimulere til 

friluftslivsaktivitet blant annet i skole og SFO. 

Høsten 2018 vedtok Stortinget målsetningen om en times fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall for alle barn i 1.-

10. trinn. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet bekymringer for barn og unges økende passivitet, og at kun 4 av 10 barn 

og unge møter helsemyndighetenes anbefalinger om minimum en times fysisk aktivitet hver dag.  

Nyere forskning viser at barn som er ute i naturen har redusert risiko for konsentrasjonsvansker, og er bedre til å samarbeide. 

Barn som beveger seg mye ute i naturen utvikler bedre motoriske evner sammenliknet med barn som oppholder seg mest 

innendørs.  

Elever i den norske skolen har primært passiv klasseromsundervisning, hvor eleven selv ikke er delaktig i sin egen 

undervisning. Gjennom Læring i friluft får elevene bruke alle sansene til å lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram 

til kunnskap.  



Å gjennomføre deler av skoledagen utenfor det tradisjonelle klasserommet gir mange fordeler som legitimeres av forskning 

og politiske målsetninger. Vi ønsker derfor en styrking av Læring i friluft i Troms fylke. 

Målsetninger for Olsborg skole: 

1. Hver klasse skal ha minst ett undervisningsopplegg ute i uka som er integrert i fagene. Alle klassene skal dele 

opplegg hver fredag på team. Materiell som blir laget, settes i plastboks, merkes med fag/emne/trinn. Samles i en 

egen hylle på arbeidsrommet. 

2. "Åpen dag" profilere læring i friluft v/ Olsborg skole, samt skolehjem/samarbeid og lesing som grunnleggende 

ferdighet 

3. "Full fres uke" aktivitetsuke våren 2023- tema??? 

 

Tiltak Hvordan/hvorfor Ansvar/hvem Tid/Når Utstyr Kostnad 

Ha minst ett 
undervisnings-
opplegg ute i 
uka. 

Variasjon i undervisninga.  
Fokus på inkludering av alle 
elevene! 
Underveis evaluering! 
(samsvar m strat.plan) 
 

Alle Vinter/vår/ 
Høst 2021-22 

 0 

“Åpen dag” Vise foresatte læring i friluft 
på ulike trinn- mat ute! 

Alle Høst 22- flytte 
“Åpen dag” til 
september uke 
38 

  

      

"Full fræs" 
aktiviteter 

Hele skolen felles 
aktivitetsuke. 

Alle Våren 2023 

Uke 11 

  

 


