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SAMMENDRAG  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har 
i samarbeid med andre idretts- og friluftsorganisasjoner utviklet ”Den fysiske skolesekken” 
(DFS) med tilbud om fysisk aktivitet i natur og nærmiljø. Målgruppen er lærere og SFO-
ansatte på grunnskolen. Prosjektet ble initiert i 2007 som ett av tiltakene i Idrettspolitisk 
manifest for Trøndelag.  

DFS ble utformet gjennom en pilot i grunnskolene i Trondheim. I tråd med mandatet ble 
aktiviteten orientering utviklet til bruk for skolen og det ble tilbudt opplæring i kart og 
kompass til 5.trinn. I alt 2.500 elever og 50 lærer deltok, og 300 lærer har fått opplegget 
presentert. 46 nye/reviderte skolegårdskart er fritt tilgjengelig på nettet. Prosjektet har i stor 
grad bidratt i utvikling av den nettbaserte opplæring i orientering med virkning på landsbasis.  

En ryggsekk med idepermen ”Læring i friluft” og utstyr til orientering er delt ut til deltakende 
skoler. Det er etablert en nettside med informasjon og idebank som inspirasjon til 
kroppsøvingstimene og fysisk aktivitet for øvrig. Her kan skolene bestille ulike aktivitetskurs 
og foredrag om betydningen av fysisk aktivitet. En ressursgruppe for fysisk aktivitet i skolen 
er etablert. Som avslutning på opplæringspakken ble det arrangert en skolesprint på Øya 
stadion med over 500 elever fra 5. -trinn. For å markere at piloten var avsluttet og for å 
markedsføre nye tilbud i sekken, ble det arrangert en kick-off i Trondheim Spektrum 
20.januar 2011.  

Prosjektet har vært et stort spleiselag. Utvikling av skolekart har blitt finansiert med 
spillemidler. De økonomiske rammene for kurs og kompetansevirksomheten er på 550’ 
(2007-2011). Dette er finansiert av Trondheim kommune (250’), Sør-Trøndelag 
fylkeskommune (200’) og Idretten (100’). Fylkeskommunens andel er håndtert innenfor 
ordinære rammer av egne friluftsmidler. Det er lagt ned et stort antall timer i egeninnsats fra 
alle aktørene. Trondheim kommune hadde prosjektledelsen i piloten. Den er nå overtatt av Sør 
Trøndelag fylkeskommune.  

Prosjektets suksessfaktorer er:  

• Kompetanse og inspirasjon til lærere og SFO-ansatte (varige effekter) 
• Inkluderende aktivitet – alle skal kunne delta (jfr. helseforskjeller) 
• Bærekraftige tilbud i natur og nærmiljø (bl.a. gjenbruk av materiell) 

• Fokusering på fysisk tilrettelegging og materiell/utstyr parallelt 
• Tilbudene forankret i læreplanen 
• Forankring i skoleledelsen 

• Markedsføring og dialog med fysak-kontakt på hver skole  
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I plan for videreføring til andre kommuner i Sør Trøndelag inngår at DFS fylles videre, at 
fysak-kontakt ved skolene oppnevnes for å bidra til å bygge opp nettverk for utveksling av 
erfaring. I tillegg til at hver kommune må vurdere egen forankring av DFS, må prosjektet på 
sikt få en mer permanent prosjektorganisasjon med en forutsigbar finansiering. Gjennom 
denne rapporten med egen vedleggsdel og nettsiden mener vi utarbeidet modell for Den 
fysiske skolesekken, kan være nyttig for Nord-Trøndelag og eventuelt andre fylker. 

 

Trondheim 29.03.2011  

 

For prosjektgruppen  

 

Astri Heide Vaskinn
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1   INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN   
 
Prosjektet er forankret i Idrettspolitisk manifest for Trøndelag, en felles satsing for en 
sunnere og sprekere region. Det første av fem hovedstrategier i idrettspolitisk manifest 
omhandler fysiske aktivitet og folkehelse: Vi vet at fysisk aktivitet i 30- 60 minutter daglig for 

voksne og barn har stor betydning for den enkeltes helse og trivsel. Vi vil gjennom samarbeid 

med kommuner, skole, arbeidsliv og idrettslag søke å stimulere til at alle uansett 
funksjonsevne, alder eller ambisjon får gode idretts- og aktivitetstilbud.  

For mer om Idrettspolitisk manifest se www.stfk.no/idrettspolitiskmanifest.  
 
FYSAK  har som mål å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen i fylket, med fokus på 
tilrettelegging av lavterskeltilbud for den inaktive delen av befolkningen. Skolen er en arena 
som er viktig i denne sammenheng, en arena hvor vi treffer alle barn og unge. En arena som 
skal innby til fysisk aktivitet, med voksne som skal ha kunnskap om betydningen av fysisk 
aktivitet for barn og unge – og at skoledagen er lagt opp slik at muligheten for dette er til 
stede. For mer om FYSAK se www.trondheim.kommune.no/fysak 
 
Trondheim ble tildelt VM i orientering for 2010. Trondheim kommune ønsket i den 
sammenheng større fokus på kart og kompass for alle skoleelever. Ambisjoner både innen 
Idrettspolitisk manifest, FYSAK og O-VM dannet grunnlaget for utviklingen av Den fysiske 
skolesekken.  

 
1.2 MANDAT 

 

Gjennom idrettspolitisk manifest for Trøndelag ble det utviklet en tiltaksplan. Tiltak nummer 
fire hadde følgende formulering: Koordinere, utvikle nye og tilby aktiviteter i natur og 

nærmiljø til skoler og barnehager, etter modell av Den kulturelle skolesekken, som pilot i 

Trondheim med plan for utvidelse. 
 

2 PLANLEGGING AV ARBEIDET 

 
2.1 ORGANISERING  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune er eier av Den fysiske skolesekken. Trondheim kommune har 
hatt prosjektledelsen av piloten og arbeidet startet høsten 2007.  
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En bred arbeidsgruppe ble etablert og var fulltallig på nyåret 2008 med følgende personer:  

• Sør Trønderlag orienteringskrets, Eirik Vefsnmo (2007)/Egil Repvik (fra 2008), leder 
• Sør Trøndelag idrettskrets, Maj Elin Svendahl, idrettsfaglig rådgiver 
• Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker, daglig leder 
• Foreldrerepresentant og helsesøster, Bodil Ruud  
• Sør Trøndelag fylkeskommune, Ingrid Nelvik, FYSAK-koordinator 
• Sør Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Bredesen, rådgiver idrett og friluftsliv 
• Trondheim kommune Bjørg Jacobsen (2007-aug 2010)/Petter Helland (fra sept 2010) 

oppvekstkontoret, rådgiver skole 

• Aktivitetskonsulent Grete Berge Owren, lektor i en videregående skole/orienteringsløper 
(engasjert i 20% stilling 2008-2010) 

• Trondheim kommune, Astri Heide Vaskinn, FYSAK-koordinator. Prosjektleder 
 
 

2.2   MÅLOPPSETT  

Prosjektgruppen utarbeidet et detaljert måloppsett (vedlegg 1). Måloppsettet ble utarbeid som 
en milepælsplan med tidsfrister og ansvarlig. Planen ble fulgt opp jevnlig og justert ved 
behov. Hovedtrekkene i måloppsettet presenteres her. 
 

Hovedmål: Eksisterende og nye aktiviteter i natur og nærmiljø tilbys skoler.  
Skolen ble valgt som hovedfokus for prosjektet, slik at barnhagene må vente til denne piloten 
er implementert i hele Sør Trøndelag. En grunn er at barnehagebarn er for små til aktiviteten 
orientering. En annen grunn er å begrense ulike aktører, samtidig som det er fordel å ha 
erfaring før en går videre. Det kan også være fordel å avvente en ”fysisk barnehagesekk” til 
ny rammeplan for barnhagene er lansert.  
 
Delmål 1: Utvikle orientering som aktivitetstiltak for skolene  
T 1: Alle skoler har oppdatert skolekart.  
T 2: Innhold i opplæringen er i tråd med lærerplan  
T 3: Pakkens innhold er konkludert  
T 4: Utprøving av opplegget  

 
Følgende resultatmål ble satt: 90% av målgruppen skulle oppleve/erfare noe med orientering 
før Orienterings VM i 2010, og lærerstaben skal ha fått nødvendig kunnskap for å inspirere 
/gjennomføre orienteringsaktiviteten. 
 
Delmål 2: Oversikt over aktivitetstilbud som er utarbeidet og "ferdig" for bestilling fra 
skolene.  
T 1: Aktivitetene har kvalitet  
T 2: Aktivitetspakkene er beskrevet  
T 3: Valg av aktivitetstilbud som skal med  
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T 4: Nettadresser samles 
 

Delmål 3: Utvikle / implementere "Den fysiske skolesekken" 
T 1: Tiltaket er forankret  
T 2: Aktivitetsperson engasjeres  
T 3: Introduksjon/innføring av O-aktiviteten   
T 4: Brosjyre utformes  
T 5: Informasjonsplan lages  
T 6: Distribusjon, kvalitetssikring, vedlikehold, oppdatering  
T 7: Evaluering, utvikling 

 

2.3   TIDSPLAN 
 
De ulike aktivitetene i prosjektet var avhengig av hverandre og tidspunkt på året. De fleste 
skolene trengte nytt eller oppdatert skolekart. Synfaring måtte gjennomføres i sommerhalvåret 
og det var stort sett skoleungdom som foretok synfaringen. Før opplæring i orientering ved en 
skole skulle gjennomføres, var det fordel at skolen hadde oppdatert skolekart. Prioritering 
blant skoler som meldte sin interesse for opplæring, måtte derfor samkjøres med 
idrettslagenes kartproduksjon. Arbeidet med å ”fylle sekken med eksisterende aktiviteter” 
pågikk under hele pilotprosjektet. Diskusjon om plan for utvidelse til andre kommuner ble 
påbegynt våren 2009. 
 
Figur 1: Aktivitetsplan 

Aktivitet 2007 2008 2009 2010 
 Høst vår sommer høst Vår  sommer Høst vår 
Oppstart         
Planlegging         
Søknad tippemidler         
Synfaringskurs         

Synfaring 23 skolekart         
2 pilotskoler, aktivitet         
18 skoler opplæring         
Synfaring 27 skolekart         
18 skoler opplæring         

19 skoler opplæring         
Sekken fylles         
Sekken implementeres         
Plan for utvidelse         
 

: Prosjektgruppen,     : Orientering/kart + deler av prosjektgruppen 
 :Skole + deler av prosjektgruppen,                   :Prosjektgruppen utvidet m/ fylkesfokus  
 

Gult 

Orange        

Grønn 

Lilla 
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2.4 BUDSJETT  
 

Tabell 1: Budsjett 

Budsjett - gjennomføring i 42 grunnskoler Enhetspris Antall Sum

Skolekart, nytt 30 000         13              390 000       

Skolekart, revidering 15 000         33              495 000       

Sekk m/logo 250              42              10 500         

Innhold i sekken. Perm (400) Klemmer (400) Poster (100) 900              42              37 800         

Kompass, klassesett 24 stk 3 000           42              126 000       

Utvikling av opplæringsmateriell 50 000         

Utvikling og trykking av brosjyre 50 000         

Aktivitetskonsulent, 2 dager pr skoler (250 kr/t * 7t) 1 750           84              147 000       

Koordinering, administrasjon (250 kr/t * 4t) 1 000           42              42 000         

SUM 1 348 300     

Tabell 2: Finansiering 

Finansiering Utgift
Kommune 

Skole
Kommune 

Helse
Kommune 

Kultur
Fylke 

Spillemidler
Fylke Friluft Sponsor

NOF     
skolekart

STOK/ 
klubber

Kompass, klassesett 126 000       126 000  

Skolekart, nytt 390 000       30 000      200 000         52 000      108 000    

Skolekart, revidering 495 000       70 000      200 000         225 000    

Sekk m/logo 10 500         10 500         

Innhold i sekken 37 800         37 800         

Utvikling av opplæringsmateriell 50 000         50 000      

Aktivitetskonsulent 147 000       147 000      

Utvikling og trykking av brosjyre 50 000         50 000      

Koordinering, administrasjon 42 000         42 000        

SUM 1 348 300    189 000      48 300         100 000    400 000         100 000    126 000  52 000      333 000     

Tabell 3: Budsjett skolekart 
Orienterings-

klubb 

Nye 

kart 

Revidering 

av kart 

Tilskudd fylke 

og kommune 

NOF skolekart Dugnad Total 

kostnad 

Byåsen 1 4 Kr.  50 420.- Kr.   4 000,- Kr.  35 580,- Kr.  90 000,- 

Freidig  4 Kr.  32 727,-                0 Kr.  27 273,- Kr.  60 000,- 

Nidarøst 1 8 Kr.  83 147,- Kr.  4 000,- Kr.  66 853,- Kr.150 000,- 

NTNUI 1 4 Kr.  50 420,- Kr.  4 000,- Kr.  35 580,- Kr.  90 000,- 

Trollelg 8 7 Kr.198 811.- Kr.32 000,- Kr.114 189,- Kr.345 000,- 

Wing 2 6 Kr.  84 475,- Kr.  8 000,- Kr.  57 525,- Kr.150 000,- 

Totalt 13 33 Kr 500 000,- Kr. 52 000,- Kr 333 000,- Kr.885 000,- 

 

 
* Aktivitetskonsulenten ble finansiert av Trondheim kommune med FYSAK-midler 
budsjettert under Oppvekst og utdanning. Denne budsjettposten var opprinnelig på kr. 
200.000 og hadde eksistert fra 2006. Gjennom Bjørg Jacobsen ble det søkt direktør for 
Oppvekst og utdanning Jorid Midtlyng om å få benytte av denne posten til innleie av 
aktivitetskonsulent for arbeid i skolene. Dette ble godkjent ved arbeidets start for 2007 og 
2008. Ved budsjettarbeidet for 2009 framla rådmannen et budsjettforslag hvor denne posten 
var strøket. Med et sterkt engasjement fra Trondheimsregionens friluftsråd, Sør Trøndelag 
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Orienteringskrets og tillitsvalgt i Enhet for fysioterapitjenester ble det gitt innspill til politisk 
nivå før bystyrebehandling av budsjettet. Budsjettposten ble gjenopprettet med kr. 100.000.  
Dette viste seg å være dekkende, da 20% engasjement for aktivitetskonsulent var tilstrekkelig 
for å utføre oppgaven.  
 

3 GJENNOMFØRING AV ARBEIDET 
 
Arbeidet ble fordelt i prosjektgruppen i mindre arbeidsgrupper etter delmålene. Ansvarlig for 
hvert delmål tok kontakt med aktuelt nettverk for videre arbeid. Arbeidet i de enkelte 
gruppene ble referert i prosjektgruppemøtene for informasjon med mulighet for innspill.  
 
I måloppsettet er forankring plassert under delmål 3 om implementering. 
Forankringsprosessen ble imidlertid påstartet tidlig i prosjektet og fikk betydning for alle 
delmålene. Dette punktet omtales der for før de enkelte delmålene i gjennomføringsprosessen. 

 
3.1  FORANKRING  
 
Det ble avholdt et orienterende møte med direktør for Oppvekt og utdanning Jorid Midtlyng 
og representant for direktør for Kultur og Idrett Gerhard Dahlen for å forankre prosjektet og få 
råd til videre framgang. Midtlyngs kommentar var at dette var positivt hvis prosjektet kunne 
bidra til framskaffe oversikt og systematisere de ulike tilbudene som i dag ”plopper opp” til 
skolene. I tillegg kommenterte hun utfordringen med å få med de som var lite aktiv, at det 
måtte sjekkes om programmet for 5.-7. -trinn ikke var fullbukket allerede og at rektorene selv 
avgjør eventuell ny aktivitet på sin skole. Bjørg Jacobsen deltok på rektorenes AU-møte (med 
en rektor fra hver bydel). Siden prosjektet var godkjent av direktør trengte det ikke tas opp i 
felles rektormøtet, men vi ble anbefalt å sende en e-post med kort informasjon til de 
bydelsvise rektornettverkene med spørsmål om hvordan dette best kan gjennomføres på 
skolene.  

 
3.2 UTVIKLE ORIENTERING SOM AKTIVITETSTILTAK 

  
3.2.1 AL L E SK OL E R HAR O PPDATE RT  S K OLE K ART  
Utvikling av O-kart og selve orienteringsaktiviteten var Eirik Vefsnmo og senere Egil Repvik 
ansvar for.  Teknisk ansvarlig i Sør Trøndelag Orienteringskrets Morten Strand har vært 
sentral i dette arbeidet sammen med Egil Repvik og Oddveig Bredesen. Det gjelder både 
oppstart av arbeidet, gjennomføring av det praktiske og oppbygging av nettside. Morten 
Strand berømmes for sin uvurdelige innsats i dette arbeidet. Det ble avholdet eget møte for å 
få oversikt over kartbehov og planlegge arbeidet. Idrettskonsulent fra rådmannens fagstab 
deltok. Målet var at alle barneskoler og ungdomskoler skulle har oppdatert kart innen 2010. 
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Ved opptelling trengtes 13 nye kart og 33 kart trengte revidering. Dette ble innlemmet i 
revidering av kommunal plan for Idrett, friluftsliv og turområder mai 2008. Dette er 
nødvendig for å få søke om tippemidler. Arbeidet med kartene ble fordelt på de 6 
Orienteringsklubbene i Trondheim ut fra deres geografiske nedslagsområde. Orienteringskart 
defineres som nærmiljøanlegg og O-kretsen utarbeidet i samarbeid med klubbene søknad på 
tippemidler juli 2008. For å øke kapasiteten til å synfare kart, arrangerte O-kretsen 
synfarerkurs våren 2009. 22 unge orienteringsløpere deltok. Skolene kan laste ned kartene 
gratis via skolekartportalen. Se http://sites.google.com/site/skolekartportalen/    
 
Norges Orienteringsforbund hadde på dette tidspunktet igangsatt eget skolekartprosjekt hvor 
fylkeskommunen var pådriver for utvikling av skolekart i Sør Trøndelag. Det ble samkjørt 
med kartutvikling i Trondheimspiloten.  

Det ble sendt informasjon til byens ungdomskoler våren 2010 om opplæringspakken og deres 
muligheten for å bruke nettet og de nettbaserte kartene, selvom de ikke var med i piloten. 
Mange av skolene er kombinerte barne- og ungdomskoler. 

 
3.2.2   IN NHOL D I  OP PL ÆRI NG EN   
Informasjon om ulike opplæringsmateriell ble hentet fra O-forbundets nettside. Parallelt har 
Egil Repvik hatt tett kontakt for videre utvikling av det nettbaserte opplæringsprogrammet ut 
fra ideer og behov som prosjektgruppen frambrakte underveis. Følgende ble foreslått:  

• Å benytte  det internettbaserte ”ABC i orientering for begynnere” som var utviklet av 
Stein Turtumøygard i Nesodden Orienteringsklubb. Da Egil Repvik gjorde Norges 
Orienteringsforbund oppmerksom på denne, tok de tak i opplegget og videreutviklet 
dette sterkt til dagens profesjonelle: http//nof-orientering.org/. Skolekartdelen av Den 
fysiske Skolesekken har derved også bidratt vesentlig innen opplæring i orientering på 
landsbasis. 

• Å benytte det tredimensjonale spillet Catching Features i opplæringen. 

• Å vurdere Norges Orienteringsforbunds O-film med aktiv ungdom i O-løypa. 
Prosjektgruppen vurderte filmen lite tjenlig, da kun allerede aktive 
orienteringsungdommen ville kjenne seg igjen.  

• Man fant i tillegg at bruken av platekompass egnet seg bedre til formålet enn 
opprinnelig foreslåtte tommelkompass. 

 
3.2.3 SE K KE N  
Det ble valgt en ryggsekk for å illustrere Den fysiske skolesekken. Det ble innhentet anbud på 
logo, men prosjektgruppen bestemt at pengene i størst mulig grad skulle brukes på innhold. 
Etter å ha forespurt Helsedirektoratet om bruk av deres logo 1-2-30, ble denne brukt på 
sekken i tillegg til Fylkeskommunenes logo. Sekker som ble brukt i pilot ble også påtrykt logo 
for Trondheim kommune. Det ble bestemt at innholdet i sekken i første omgang skulle være 
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aktivitetstips som fantes av ferdige produkter til bruk i skolen. I tillegg måtte den inneholde 
nødvendig orienteringsmateriell. Sekken kan brukes til å ta med det en måtte trenge til 
uteaktivitet. Tilleggsinformasjon vil fortrinnsvis ligge på internett og/eller i egne permer på 
skolen. 

 
3.2.4   UTPR ØV I NG AV  OPPL E G GE T  
Fire skoler ble forespurt om å være med i en pilot for utprøving av opplæringen, og Utleira 
skole og Singsaker skole ble med. De fikk gjennomført opplæringen høsten 2008. Erfaringen 
tilsa at det er fordel å tilpasse opplæringen ift hver enkelt skole både med hensyn til tidspunkt 
og om hvem som skulle delta. Pilotskolene ble utfordret på å finne egnet evalueringsverktøy.  

 

3.3   OVERSIKT OVER AKTIVITETSTILBUD  
 

Knut Erling Flataker var ansvarlig for delmål 2 og samarbeidet med Maj Elin Svendahl fra 
Idrettens kompetansesenter i Sør Trønderlag Idrettskrets, Frode Støre Bergem – leder i 
Trondhjems Turistforening, Per Einar Johannessen – konsulent for funksjonshemmende i Sør 
Trøndelag Idrettskrets og Idrettsrådet.  

 
3.3.1   VAL G  AV  AKTIVI TE TE R  /ARRA NGE ME NTE R/KU RS  
I måloppsettet lå det en forventning om å beskrive kvalitetskrav til de aktiviteter som kunne 
velges inn i DFS. Utover at valgte aktiviteter måtte være aktuelle å gjennomføre i skoleregi, 
ble det ikke definert nærmere. Prosjektgruppen mener det er fordel om dette gjøres.  

For å bidra med gode ideer til uteaktiviteter, er Friluftsrådenes Landsforbunds og 
friluftsrådenes idepermen ”Læring i friluft 1- 10 klasse” (vedlegg 2) lagt i ryggsekken til DFS. 
Læring i friluft legger til rette for en virkelighetsnær læringsarea, gir ”gratis” fysisk aktivitet, 
naturopplevelse og miljøbevissthet og bidrar til nye sosiale relasjoner. Høsten 2009 ble 
Kunnskapsløftets ”befaling” om å skape undring og refleksjon lagt inn i friluftskursene. 

Den fysiske skolesekken er fylt med aktivitetskurs for skole- og SFO ansatte som Sør 
Trøndelag idrettskrets har tilbytt i flere år (vedlegg 3). Aktivitetskurset har utviklet seg overtid 
ut fra etterspørsel og tilbakemeldinger. Det er derved blitt laget kurs både for oppfølging og 
videreføring. Aktivitetene er lagt opp med fokus på bevegelsesglede og mestring og ulike 
spennende tema. Kursene tilbys fra 1 time til 3-4 timer eller spesielt tilpasset skolen behov. 

Andre aktivitetstilbud som ble vurdert var lokale tilbud som for eksempel ”Praktisk 
førstehjelpskurs” hvor Røde Kors er arrangør; ”Opptur” som Trondhjems Turistforening har, 
samt ”Skidag i Gråkallen” som Trondhjems Skikubb har. Det finnes mange landsomfattende 
tilbud som aktivitetstips i skole og fritid. Disse blir vist til via egne nettsteder. 

 
3.3.2   UTV IKL I NG AV  NETT SI DE  
I følge mandatet skulle DFS utformes etter modellen av Den kulturelle skolesekken. Dennes 
tilbud presenteres som en plan for året i en brosjyre, og skolene kan bestille arrangement 
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gratis. Prosjektgruppen ønsket et mer åpent tilbudsspekter til skolene når det gjelder fysisk 
aktivitet og valgte utvikling av nettside som informasjonskilde for DFS. Med begrunnelse i at 
piloten var i Trondheim, ble det vurdert å legge informasjonen til nettsiden for FYSAK i 
Trondheim. Men det ble besluttet å etablere ny nettside knyttet til fylkeskommunen, da målet 
var å få til en utvidelse til hele fylket etter piloten. Nettsiden har i prosjektperioden inneholdt 
informasjon om prosjektet og oppdatering av produktet etter hvert som den fysiske 
skolesekken har utviklet innholdet. Nettsiden inneholder informasjon om de ulike tema, kurs, 
foredragsbanken og mange nyttige linker. Linkene er sortert i lokal linker og sentrale. De 
lokale linkene er om aktivitetstilbud i Trondheimsområdet.  

 
3.3.3   UTV IKL I NG AV  F ORE DR AG S BANK  
På initiativ fra Sør-Trøndelag idrettskrets ble ressurspersoner og sentrale samarbeidspartnere 
invitert til et idemøte om fysisk aktivitet i skolen. Flere av de fremmøtte var interessert i å 
bidra med sin kompetanse og stå i en ”foredragsbank” (vedlegg 4). Foredragsbanken ble 
dermed etablert med dyktige, kunnskapsrike og inspirerende foredragholdere fra ulike 
utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø og idrett/friluftsliv.  
Møtet ble også utgangspunkt for etablering av Ressursgruppe for fysisk aktivitet i skolen. 
Gruppen har avholdt 4 møter og gruppens deltakere vises i vedlegg 5.  
 

3.4 IMPLEMENTERING AV DEN FYSISKE SKOLESEKKEN  
 

3.4.1 OPPL ÆRI NG  I  K ART O G KO MPA SS  I  S K OL E N  
Høsten 2008 ble Grete Berge Owren engasjert som aktivitetskonsulent for å holde kurs for 
lærerne i bruken av opplæringspakken. Hun tilbød veiledning når lærerne skulle arrangere 
opplæring med praktisk gjennomføring for elevene. Det ble lagt en plan for opplæring av alle 
skoler for tiden fram til 2010. Ut fra erfaringen fra pilotskolene ble det avtalt med hver enkelt 
skole for å tilpasse deres program for lettere å få gjennomført opplegget.  
 
Undervisningsopplegget som ble valgt og som presenteres her, tar utgangspunkt i aktuelle 
kompetansemål i læreplanen, se vedlegg 6. 
 
Alle skoler i Trondheim med 5. -trinn fikk 26. januar 2009 tilbud om en opplæringspakke i 
kart og kompass, gjennom prosjektet DFS. Tilbudet ble sendt ut via mail fra 
Oppvekstkontoret ved Bjørg Jacobsen (vedlegg 7). Skolene ble bedt om å ta kontakt med 
aktivitetskonsulenten for å avtale opplegg for kurset på den enkelte skole. Til tross for flere 
purringer, både ut fra Oppvektkontoret og fra aktivitetskonsulenten,  var det syv skoler som 
aldri svarte på henvendelsen. Ytterligere fire skoler har ikke gjennomført kurset. De fleste av 
disse meldte at kun en lærer var interessert i å delta.  
32 skoler (vedlegg 8) har fått selve sekken med innhold (se pkt. 4.1.5). Opplegget rundt kurset 
har variert noe etter ønske fra skolene. Men på de fleste skolene har opplegget vært som 
følger: 



15 

Aktivitetskonsulenten besøkte de ansatte og presenterte prosjektet DFS og opplæringspakken 
i kart og kompass. Hjemmesiden til DFS er sentral her. Alle som deltok fikk også et ark med 
diverse nyttige linker innen temaet kart (vedlegg 9). Etter presentasjonen prøvde de ansatte 
selv å gjøre oppgaver i det internett-baserte nybegynnerkurset, og noen prøvde også 
dataspillet Catching features. 
 
På noen skoler deltok alle ansatte i undervisningsstillinger/ SFO på kurset. På noen skoler 
deltok lærere i de tre øverste trinnene og på noen skoler deltok kun 5. -trinns lærere. 
Presentasjonen/ eventuell utprøving av kurset varte fra èn til drøyt to timer. Lærernes 
”fellestid”, ofte på slutten av en skoledag, ble avsatt til dette. 
 
Det var ingen skoler som ønsket å bruke en hel eller en halv dag til å ”kurse” lærerne. Det ble 
derfor bestemt på de fleste skolene at aktivitetskonsulenten kom tilbake ved en senere 
anledning og gjennomførte et utendørs undervisningsopplegg med elevene på kart. Tanken 
var da at skolens lærere deltok her og tok med seg erfaringer fra undervisningsopplegget 
videre. En beskrivelse av kart-øvelsene og selve kartet med påtegnede poster ble også satt 
igjen i en perm på skolen. Eksempler på øvelser på kart finnes i vedlegg 10 a og b. I vedlegg 
11 a og b finnes et spesielt opplegg for kartøvelse om vinteren fra Stavset skole. 
 

3.4.2 AVSL UT NI NG  /  SK OL E S PRI NT  
Prosjektgruppen hadde møte med VM-komiteen og diskuterte mulig samkjøring av tilbud for 
skolene før VM. Siden tidspunktet for VM var i skolenes sommer ferie, var det vanskelig å 
trekke skolene med. Informasjon og oppfordring måtte derfor gå til publikum generelt. 
Representant for VM komiteen Kari Solem deltok på et prosjektgruppemøte desember 2009. 
Her ble det planlagt et felles arrangement juni 2010 som skulle kombinere avslutning av 
opplæring i orientering i skolene og opptrapping til VM. Alle elever i 5. -trinn i 
Trondheimskolene ble invitert (vedlegg 12a). Komité for arrangementet var Bjørg Jacobsen, 
Grete Berge Owren og representant for VM komiteen. Tidspunktet ble planlagt i forbindelse 
med at VM deltakerne skulle ha testløp. Det ble søkt NOF om midler og kr 35.000 ble 
innvilget som støtte til Skolesprintarrangment på Nidarø 9. juni. Over 900 elever fra 18 skoler 
meldte seg på. Planlagt program for dagen kan sees i vedlegg 12b. Dessverre var samtlige 
påmeldte skoler stengt på grunn av streik den 9. juni, slik at arrangementet måtte avlyses.  
Nytt Skolesprint-arrangement ble arrangert 8. september, riktignok med noe færre deltakere 
(drøyt 500).  Ordfører Rita Ottervik åpnet arrangementet og VM deltakere fra Trondheim: 
Øystein Kvaal Østerbøl, Mari Fasting og Elise Egseth hjalp til under de ulike øvelsene. 
Øvelsene bestod av O-stafett, O-labyrint, O-sprint og O-gateløp. Frivillige fra de seks 
orienteringsklubber i Trondheim bisto med valg av øvelse, tilrigging og inspirasjon overfor 
elevene.  
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3.5 SAMARBEIDSPARTNERE /NETTVERK  

 
3.5.1   GRØ NN BAR NE BY  
Prosjektgruppen tok opp spørsmålet om DFS skulle være del av Grønn barneby. Grønn 
Barneby ble etablert i Trondheim i 2004 og er godt forankret. De har etablert et nettverk med 
kontaktperson i hver skole og gjennomfører halvårlige samlinger. Grønn Barneby er tilknyttet 
FEE (Foundation of Education for envirement) og har sertifiseringsordning for skoler og 
barnehager hvor fysisk aktivitet inngår som et poenggivende tiltak. Bjørg Jakobsen mente 
DFS ville bli synliggjort bedre ved å stå for noe eget. Videre at Grønn barneby hadde nok 
med  miljøfokus og at de ikke var innarbeidet like godt i andre kommuner. Deres måte å 
organisere arbeidet på, kunne være nyttig å ta med. Et samarbeid ble imidlertid etablert og 
blant annet hvor Grønn barneby markedsførte og kjøpte flere kurs som Sør Trøndelag 
Idrettskrets har med utgangspunkt i ” verdiløst materiale”.  

 
3.5.2 DE N NA TURL IGE  SK OL E SE KK E N  
Den naturlige skolesekken (DNS) er et prosjekt for satsing på natur, miljø og bærekraftig 
utvikling i grunnopplæringen. DNS inviterer til undervisnings- og arbeidsmåter som 
innebærer at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor klasserommet og bruker disse miljøene 
regelmessig som læringsarena. Nettstedet skal være en ressursbank for lærere. Den naturlige 
skolesekken er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for 
naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet. Naturfagsenteret 
har redaktøransvaret for www.natursekken.no.  

DNS og DFS har hatt flere møter. Deltakere fra DNS har vært Janne Teigen Braseth, 
Elisabeth Sæthre og Ingebrigt Stensaas alle fra Direktoratet for Naturforvaltning samt Ingunn 
Fjørtoft fra Høgskolen i Telemark og medlem i ressursgruppa til DNS. Det er også søkt støtte 
fra DNS via FL-systemet. Det er gitt avslag på søknad om støtte til DFS. 
 

3.5.3   LA NDS L AGE T F O R F YSI S K F OS TRIN G I  SK OL E N  
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) er en frivillig interesseorganisasjon som har den 
fysiske fostringen i skolen som sitt arbeidsområde. LFF arbeider for at kroppsøving og annen 
fysisk aktivitet i skolen skal ha kvalitet, bedre rammebetingelser og høynet kompetanse. 

LFF er en landsdekkende organisasjon gjennom fylkeslag. LFF har egne fagutvalg for 
grunnskole, videregående skole, videregående skole idrettslinje og høgskole. 

Det arbeides med å etablere et fylkeslag i Sør-Trøndelag. Det er naturlig at DFS og LFF får et 
utstrakt samarbeid. 

 
3.5.4 SA ML I NG F OR  DE T IDR ETTSP OL ITI SK  MA NIF E S T  
Representanter for prosjektgruppen deltok på samling arrangert av Det idrettspolitiske 
manifest.  
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Statusrapportering av tiltak i Det idrettspolitisk manifest ble avholdt på Tautra mai 2008. 
Dette var en nyttig gjennomgang av prosjektet med innspill fra andre.  

I tillegg ble det arrangert en stor midtvegskonferanse på Rica Hell Hotell på Stjørdal 
november 2008. 

 

3.6 MARKEDSFØRING  
 

3.6.1   INF OR MA SJ ON  /PRE SE NTASJ O N AV  DE N  F Y SI SK E SK OL E SE KK E N  
Ved flere anledninger er DFS blitt presentert:  

- Fylkesutvalgsmøte i juni 2010 v/ Knut Erling Flataker  
- Fylkesrådet for lærere. Grete Berge Owren holdt innlegg og kurs i orientering mai 

2008. 25 lærer deltok og de fleste var fra videregående skole. 
- Samling for Norges orienteringsforbund. Grete Berge Owren deltok og hentet nyttige 

tips herfra. 
- Norsk nettverk for helse og miljøkommuner mai 2008. Astri Heide Vaskinn holdt 

innlegg om FYSAK og presenterte blant annet Den fysiske skolesekken  
- Kort oppsummering av prosjektet ble sendt Ordføreren i Trondheim kommune. 
- Reportasje i Adressa om skolekartprosjekt og Den fysiske skolesekken 
- Nasjonal nettverksamling for Forum for friluftsliv i skolen v/ Ingrid Nelvik  
- Grønn Barneby av holdt møte ang videreføring av grøntflagg-arbeidet i Sør Trøndelag 

v/Astri Heide Vaskinn 

 
3.6.2 KUR S  TIL  HEL E  F YL K ET  
Sør-Trøndelag Idrettskrets har i en årrekke tilbudt aktivitetsrettede kurs for skole og SFO. 
Våren 2010 ble disse kursene lagt inn som en del av tilbudene i DFS. Samtidig fikk 10 skoler 
mulighet til å bestille foredrag om ulike tema relatert til fysisk aktivitet og barn, til en rimelig 
penge. Gjennom disse tilbudene ønsket man å implementere DFS i hele Sør Trøndelag fylke. 

 
3.6.3 K ICK-OF F  
For å tydelig sette fysisk aktivitet i skolen på dagsorden, og for å markere oppstarten av DFS 
på fylkesnivå planlegges det en kick-off (vedlegg 13). (Denne ble gjennomført 20.januar 
2011. Referat finnes på www.stfk.no/denfysiskeskolesekken) 

 
3.6.4   FIL M  
Elever på VK 3 på Brundalen videregående skole i Trondheim ble innleid for å lage en film 
om innholdet i DFS. Ambisjonen var å vise filmen på kick-off den 20.januar 2011. En tre 
minutters film ble levert 19.januar, og ble vist på konferansen. Prosjektgruppa arbeidet med å 
få en fagperson til å uttale seg om betydningen av fysisk aktivitet som en del av filmen. Etter 
en del diskusjon falt valget på Statsminister Jens Stoltenberg som det lyktes å gjøres avtale 
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med på opptak. Filmen vil bli benyttet på arrangement i regi av DFS. Filmen kostet kr 24.200, 
og var organisert som en elevbedrift ved mediedesignlinja. 

 

3.7 EVALUERING 
 

3.7.1   LÆRE RNE   
Evalueringsskjema ble utarbeidet av Bjørg Jacobsen og Grete Berge Owren. Grete delte ut 
skjemaene ved andre oppmøte på den enkelte skole. Etter hvert skolebesøk fikk de lærerne 
som var med på utendørs-opplegget med elevene, spørreskjema. Skjemaet med 
oppsummering vises i vedlegg 14.  

29 lærere returnerte skjemaet. Det var nesten alle lærerne som var med på både 
presentasjonen (4-50 lærere pr. skole) og det praktiske delen med elevene (1-2 lærere pr 
skole). Noen skoler leverte ett skjema selv om to lærere var med. 

Skjemaet inneholdt syv spørsmål om nytten av kurset, om lærerne kom til å bruke det i 
etterkant, om de lærte noe nytt og om det ville bli lettere å jobbe med de aktuelle målene 
læreplanen. 
28 - 29 / 29 lærere besvarte JA på alle spørsmål. Alle lærerne kom med positive kommentarer 
i tillegg.  
 

3.7.2   EL E VE NE  
På de første skolene fikk også elevene spørreskjema.. Kalvskinnet skole med 31 elever, var 
den eneste skole hvor elevene fylte ut skjemaet. Spørreskjema med oppsummering sees i 
(vedlegg 15). 

30/31 kunne noe om kart og kompass fra før. 15/31 hadde ikke vært med på orientering 
tidligere. 24/31 sa de lærte noe av data o-kurset. 10/31 mente løypene var passe vanskelig, 
mens resten mente de var for enkle. Eneste kommentar i tillegg var at løypene var for enkle.  

 

3.7.3   PROS JE KT GR UP PA   
Evaluering av prosjektet ble gjennomført i prosjektgruppens siste møte. Som metode ble 
benyttet Evalueringshjulet fra boken Fellesskap for uvikling, PLA – medvirkning i praksis 
(Aune, Foss og Skåra, 2001). Prosjektgruppens medlemmer foreslo følgende temaer som 
viktig å evaluere: Gruppesammensetning, prosessen, måloppsett, gjennomføring og produktet. 

På et A1 ark ble tegnet en stor sirkel delt opp i 5 sektorer som et hjul med 5 eiker. Temaene 
ble skrevet inn på hver sektor av sirkelen. Alle vurderte hvert tema fra 1-10 i forhold til 
ønsket måloppnåelse og viste det med å tegne lenden på en strek ut fra midten av sirkelen. 
Ved gjennomgang av hvert tema summerte vi suksesskriterier og utfordringer vi hadde 
opplevd. 
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Prosjektgruppen vurderte gruppesammensetningen med forankring til skoleledelsen og 
aktivitetskonsulent med lærerbakgrunn som vesentlig for å ha nådd ut til skolene. Erfaringen 
gjennom piloten med den individuelle tilretteleggingen og at produktet bygget på lærerplan og 
var praktisk lagt opp, var avgjørende for at skolene ville avse tid.  Prosjektet har vært 
tidkrevende, men det er gjort et stort arbeid fra ide til utvikling og innføring. Prosjektets 
mange deler ble oversiktlig gjennom detaljert måloppsett. Informasjon til rektorer og 
skoleledelse generelt kunne vært tetter undervegs. Oppsummeringen i sin helhet finnes i 
vedlegg 16. 

 
4 KONKLUSJON /RESULTAT 

 

4.1 PRODUKTET ”DEN FYSISKE SKOLESEKKEN” 
 

Produktet ”Den fysiske skolesekken” slik den foreligger nå har som mål å bidra til mer fysisk 
aktivitet for barn i fortrinnsvis grunnskolen. Dette søker en å oppnå gjennom bistand til 
kompetanseheving hos personalet innen tema fysisk aktivitet og i konkrete aktiviteter til 
gunstige priser. Mange ulike ideer om fysisk aktivitetsforslag er systematisert og aktiviteten 
orientering er utarbeidet for bruk i skolen. DFS presenteres med et informasjonsark som vises 
i vedlegg 17 og har følgende innhold: 

- tema/aktivitetspakker 
- kurs  
- foredragsbank  
- nettside  
- ryggsekk med logo  
- nettverk 

 

4.1.1 TE MA  /  AK TIV ITE TSP AK KE R  
Aktiviteten orientering slik den er utviklet til bruk i skolen presenteres på nettsiden med 
internettbasert nybegynnerkurs (ABC) og et dataspill. Skoler kan bestille opplæring/innføring 
i orientering som kurs. De som gjennomfører kurs kan kjøpe klassesett av 
orienteringsmateriell som kompass, stiftklemmer, postskjermer i kartong og instruksjon.  
 
For å bidra med gode ideer til uteaktiviteter, er idepermen Læring i friluft 1- 10 klasse med i 
Den fysiske skolesekkens ryggsekk. Læring i friluft legger til rette for en virkelighetsnær 
læringsarea, gir ”gratis” fysisk aktivitet, naturopplevelse og miljøbevissthet og bidrar til nye 
sosiale relasjoner. Permen gir konkrete tips om hundrevis av uteaktiviteter som er relatert til 
kompetanse mål i ”Kunnskapsløftets” fagplaner.  
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4.1.2   KUR S  
Den fysiske skolesekken er fylt med ulike aktivitetskurs som for skole- og SFO ansatte kan 
bestille. Aktivitetene er lagt opp med fokus på bevegelsesglede og mestring og ulike 
spennende tema. Kursene tilbys fra 1 time til 3-4 timer eller spesielt tilpasset skolen behov. 

- Ballaktiviteter 
- Leiker, stafetter og sansemotoriske øvelser 

- Aktiviteter med ”verdiløst materiale” med utstyr som vi lager selv 
- Aktiviteter med musikk, dansebingo og kreativ dans 

- Læring i friluft 
- ”Klart det går.” Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser. 

 

4.1.3   FO RE DRAG SB ANK  

DFS har etablert en foredragbank med dyktige, kunnskapsrike og inspirerende 
foredragholdere. utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø og idrett/friluftsliv.  Sør Trøndelag 
fylkeskommune har sponset 10 foredrag med kr. 1000 pr. stk. og skolene betaler en egenandel 
på kr. 500.  

 
4.1.4 NE TTSI DE  
DFS har egen nettside som driftes av fylkeskommunen. Nettsiden har i prosjektperioden 
inneholdt informasjon om prosjektet og oppdatering av produktet etter hvert som DFS har 
utviklet innholdet. Nettsiden inneholder informasjon om de ulike tema, kurs, foredragsbanken 
og mange nyttige linker. Linkene er sortert i lokal linker og sentrale. De lokale linkene viser 
aktivitetstilbud i Trondheimsområdet.  

 
4.1.5 RYGG SE KK  MED  L O GO  

Ryggsekken til DFS er påtrykt Helsedirektoratets logo 1-2-30. Sekken Innholdet i sekken slik 
den ble delt ut til deltakende skoler i Trondheim:  

- Permen ”læring i friluft” Friluftsrådet (vedlegg 2) 
- Diverse. turkart fra Friluftsrådet  
- Ringperm med informasjon om de ulike kurs og aktiviteter  
- Orienteringsmateriell: 10 postskjermer i papp, 10 stiftklemmer og klassesett med 

kompass.  
- Ark med nyttige ”lenker” innen kart/ kompass (vedlegg 9) 
- Petter Puls utstyr til de skolene som ikke hadde fått dette tidligere  

 
4.1.6   NE TTVE RK  
Alle skolene er oppfordret til å etablere en egen kontaktperson for fysisk aktivitet ved sin 
skole (vedlegg 18). Det anbefales også at det offentlige – i hver kommune – hver bydel å 
legge tilrettelegge for et nettverk hvor disse fysak-kontaktene kan møtes for å utveksle 
erfaringer og bli oppdatert. Ideen om skolekontakt er hentet fra andre deler av landet og 
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gjennom god erfaring fra kommuner i Sør-Trøndelag. Dette er tilsvarende som Grønn 
Barneby har bygd opp i Trondheim med stor nytte for miljøkontaktene på skolene.  
I utgangspunktet ble det foreslått å kalle dette et fysak-ombud. Senere er dette endret til 
fysak-kontakt. I Trondheim har rektorene ønsket å være denne kontaktpersonen selv, etter 
diskusjon på rektormøte.  

Registrerte fysak-kontakter finnes på dette nettstedet:  http://event.stfk.no 

 
4.2 MÅLOPPNÅELSE 

 

• 32 skoler har gjennomgått opplæring i orientering og fått sekken / fått den presentert. 

• Ca. 50 lærere har gjennomgått hele opplegget  

• ca. 300 lærere har hørt presentasjon av opplegget. 

• 28-29/29 lærere mente kurset var meget nyttig.  

• Ca. 2.500 barn har deltatt i opplæringen. 

• Ut fra at elever fra kun en skole har besvart spørreskjema, kan ikke noe generelt sies, 
men på denne skolen hadde 15/31 elever ikke deltatt i orientering tidligere, 24/31 lærte 
noe gjennom data programmet og 10/31 mente løypene var passe vanskelig og 18/31 
mente de var for lett.. Hvorvidt en nådde alle, er vanskelig å si. 

• Døyt 500 5. -trinns elever deltok på avslutningsarrangementet på Øya stadion. 

• Sør Trøndelag Orientertingskrets forteller om økt interesse og rekruttering av 
medlemmer til Orienteringsklubbene. 

 

4.3 SUKSESSFAKTORER  
 

Prosjektet har som ambisjon å samle og koordinere tilbud til grunnskolelærere i fylket. 
Viktige suksessfaktorer for produktet DFS har vist seg å være: 

• Kompetanse og inspirasjon til lærere og SFO-ansatte (varig resultat) 

• Inkluderende aktivitet – alle skal kunne delta (jfr helseforskjeller) 

• Fleksibilitet i innhold og gjennomføring (bl.a besøk på enkeltskoler etter avtale) 

• Bærekraftige tilbud i natur og nærmiljø (bl.a gjenbruk av materiell) 

• Tilbudene forankret i læreplanen 

• Forankring i skoleledelsen i kommunen 

• Markedsføring og dialog med FYSAK-kontakt på hver skole (Trondheim har 
foreløpig sagt rektor) 
 

Viktige suksessfaktorer ved pilotprosjektets arbeidsprosess synes å ha vært: 
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• Gruppesammensetning med representant fra skole på rådmannsnivå, repr. idrettskrets, 
friluftsorganisasjon, utøvende lærer, FYSAK-koordinator fylket og lokal kommune. 

• Åpen lærende demokratiske prosesser med blikk på aktuelle samarbeidspartnere. 

• Detaljert måloppsett og gjennomføring av pilot – og pilot i piloten. 

• Ved utarbeiding av en aktivitet bør egen person engasjeres. I tillegg til 
spisskompetanse innen aktivitet bør tilstrebes at personen har tilhørighet i skole og 
deltar i prosjektgruppen.  

• Ved utarbeiding av en aktivitet må det parallelt vektlegges nødvendig fysisk 
tilrettelegging og materiell/utstyr.  

• Ved forankring i landsomfattende organisasjoner som her Norges 
Orienteringsforbund, vil utarbeiding av undervisningsmateriell få betydning  for hele 
landet og ikke bare Trøndelag som her var prosjektets opprinnelig geografiske ramme. 

 
4.4   REGNSKAP  
 
Et grovt kostnadsoppsett viser hvilke økonomiske ressurser som er medgått i pilotprosjektet.  

Medgått i piloten

Nye skolekart 885 000       

Sekk med innhold 100 000       

Aktivitetskonsulent 250 000       

SUM 1 235 000      

Bidagsytere

Trondheim kommune 300 000           

Sør-Trøndelag fylkeskommune 500 000           

NOF og O-klubber (90%) 435 000           

SUM 1 235 000         

Tabell 4: Regnskap 

I tillegg er det lagt ned en stor arbeidsinnsats hos aktørene. FYSAK-koordinator ved Enhet for 
fysioterapitjenester i Trondheim kommune har vært prosjektleder, og det er gjennomført 21 
prosjektmøter. Til sammen er det benyttet om lag ett årsverk ut over innleid 
aktivitetskonsulent. Alt markedsføringsmateriell er utarbeidet av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune kostnadsfritt, dvs nettside og informasjonsmateriell for øvrig. 

Det er gitt 400.000 kroner i spillemidler til skolekartene, dette er inkludert i fylkeskommunens 
ramme. 

Lønn aktivitetskonsulent 
7 måneder i 2008  Kr.   70.000 
Hele 2009   Kr. 124.000 
5 måneder i 2010       Kr.   51.666 
Sum    Kr. 245.666 
 
Sekker med innhold   
Sekker med farge og logo Kr.    7.884 
Idepermer fra Friluftsrådet Kr.  15.600 
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Klassesett av kompass Kr.  85.632 
Postskjermer, kartong  Kr.  10.064 
Sum    Kr.116.190 
 
Det var diskutert en periode å framskaffe sponsormidler for å dekke utstyr som kompass og 
lignende. Det viste seg vanskelig, samtidig som prosjektgruppen var usikker på om dette var 
riktig strategi. Fylkekommunen gav kr 100.000 til dette formålet. Beløpet ble overført Enhet 
for fysioterapitjenester som tok jobben med registrering og behandling av fakturaer. Totalt 
kom dette seg på kr 100.702 etter fratrekk av moms. 
 

5 PLAN FOR VIDEREFØRING 
 
Da Oppdal kommune hadde planer om å innføre aktiviteten orientering i skolen, ble det 
etablert et samarbeid med piloten august 2009. FYSAK-koordinator i Oppdal Vigdis Thun 
deltok på et møte i prosjektgruppen.  Sør Trøndelag Orienteringskrets fulgte opp kontakten i 
forhold til kurs og kartutarbeiding og eventuelt etablering av ny Orienteringsklubb. Dette ble 
sett på som en spire til videreføring og viste at en kommune har / kan ha et annet 
utgangspunkt enn Trondheim. Dette må tas hensyn til ved planlegging av implementering av 
aktiviteten orientering. Det er logisk at det vil være ulikt utgangspunkt i de ulike kommunen i 
forhold til ulike aktiviteter og behov.  
 

5.1   ORGANISERING  
 

5.1.1   SØ R TRØ NDE L AG F YL K E SK O MMUNE  

• Prosjektet må på sikt få en permanent prosjektorganisasjon. Prosjektet ”eies” av Sør 
Trøndelag Fylkeskommune og ved pilotslutt 01.10.2010 tok Oddveig Bredesen ansvar 
for videreføring av DFS.  
 
Arbeidsgruppen består av: 

- Sør Trøndelag Idrettskrets, Maj Elin Svendahl, idrettsfaglig rådgiver 
- Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker, daglig leder 
- Trondheim kommune, Astri Heide Vaskinn, FYSAK-koordinator 
- Trondheim kommune, Petter Helland, oppvekstkontoret, rådgiver skole 
- Sør Trøndelag fylkeskommune, Ingrid Nelvik, FYSAK-koordinator 
- Sør Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Bredesen, rådgiver idrett og friluftsliv 

 
I tillegg jobbes det med å styrke gruppen med en representant fra en skole i en mindre 
kommune og representant for Ungdommens fylkesutvalg. 
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• DFS må på sikt få en mer forutsigbar finansiering. Det er behov for å engasjere en 
person til fortløpende oppdatere nettsiden. Stillingen kan kombineres med å bistå 
skolene i de ulike kommuner med implementering og eventuelt i forhold til konkrete 
aktivitetstilbud. Trondheimsregionens friluftsråd vurderer å øke sine personalressurser. 
Her kan en se for seg en spleis med Den fysiske skolesekken. 

 
5.1.2 KOM MU NE NIV Å  

• Det anbefales hver kommune / samarbeidende kommuner å vurdere behovet for 
forankring for å 

o sikre nødvendig finansiering slik at skolene kan kjøpe tilbud i DFS. 
o sikre at fysak-kontakt oppnevnes, mulighet for deltagelse i nettverk gis og at 

formelle linjer struktureres. 
o sikre at informasjon om DFS fra Fylkeskommunen videresendes til aktuelt 

personell. 
o sikre at erfaringer og opplevd behov hos skolepersonell gis som innspill til 

videreutvikling av DFS. 
 

• Det blir viktig framover å sikre videreføring av arbeidet innad Trondheim kommune. 
Det bør vurderes å etablere en kommunal arbeidsgruppe for å sikre forankring og 
medvirkning av skoleledelse og elever.  I den forbindelse er det utarbeidet et forslag til 
organisering av FYSAK i Trondheim. Dette ble i 2009 levert til direktør for Helse og 
velferd som pr tiden har oppfølgingsansvar for Folkehelseområdet. Forslaget 
innholder blant annet et forum/nettverk for fysisk aktivitet for barn og unge. Dette bør 
følges opp. 

 
5.2 NETTVERK 
 

• Det anbefales at det etableres en egen kontaktperson for fysisk aktivitet ved hver skole 
(vedlegg 18). Forslag til navn er fysak-kontakt i skolen.  

• Det anbefales også at det offentlige – i hver kommune – hver bydel å legge 
tilrettelegge for et nettverk hvor disse fysak-kontaktene kan møtes for å utveksle 
erfaringer og bli oppdatert.  

• Med innspill fra andre kommuner burde det være et mål å gjennomføre slik årlige 
konferanser. 

• Det anbefales å videreføre Ressursgruppe for fysisk aktivitet i skolen og avholde minst 
to årlige møter. Gruppen bør bestå av sentrale samarbeidspartnere, etablert 
arbeidsgrupper for DFS og deltakere i foredragsbanken.  
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5.3   VIDEREUTVIKLING AV DEN FYSISKE SKOLESEKKEN  
 

• Idrettskretsene Sør og Nord Trøndelag ble tildelt kr 180.000 til videre utvikling av 
DFS. Sør Trøndelag Idrettskrets ved Maj Elin Svendahl laget utkast til 
prosjektbeskrivelse. I diskusjon med Nord Trøndelag ble det enighet om å dele beløpet 
da de var kommet mye kortere i prosessen og vanskelig å enes om et tiltak. Kr 90.000 
ble derfor utgangspunkt for å utvikle et nytt tiltak for skolen. Valget ble DANS 
(vedlegg 19). Dette ble planlagt høsten 2010 og vil bli gjennomført våren 2011. 

• Det er og framkommet forslag om å kartlegge skolens ønsker og behov for tema / kurs 
innen fysisk aktivitet. Dette vil gi grunnlag for framtidig videreutvikling av DFS.  

• Piloten anbefaler å beskrive kvalitet og rammer på de ulike tilbud / aktiviteter som 
sekken kan og bør inneholde. 

• En ser for seg på sikt at hver kommune kan ha ”lokale linker” med aktiviteter som 
finnes der. 

• Når DFS er implementert i hele fylket, anbefales å fokusere tilsvarende oppbygging ift 
barnehage og SFO. 

 
5.4 EVALUERING 
 

• Det anbefales å planlegge en evaluering av DFS med større kvalitet enn det er gjort i 
piloten.  
 

• Når det gjelder Trondheim ble det gjennomført en ungdomsundersøkelse i skolene 
høsten 2009. Den sier noen om det fysiske aktivitetsnivået, og kan brukes som 
sammenligning ved senere undersøkelse. Hvorvidt DFS vil kunne bidra til økning av 
aktivitetsnivået hos barn og unge, bør studeres og i samarbeid med 
forskningskompetanse finne fram til egnet studiedesign.  

 
  

 

 

 

 

 

 


