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Vedlegg 1: Fullstendig måloppsett 

Hovedmål: Eksisterende og nye aktiviteter i natur og nærmiljø tilbys skoler og 

barnehager. 

DM 1: Utvikle orientering som aktivitetstiltak for skolene Ansvarlig: Eirik  

T 1: Alle skoler har oppdatert skolekart.  

T 1.1: oversikt over status skolekart  

T 1.2: Plan på oppdatering og utvikling av skolekart 

T 1.2.1: Stimulere til sommerjobb for O-løpere skolekart lages  

T 1.2.2: Holde synfarer kurs  

T 2: Innhold i opplæringen er i tråd med lærerplan  

T 2.1: Tema, tid, organisering av opplæringen beskrevet  

T 2.2: Kompetanse til instruktør bestemmes  

T 2.3: Justeres etter pilot og underveges videre  

T 3: Pakkens innhold er konkludert  

T 3.1: Skriftlig materiell vurderes  

T 3.2: Utstyr: Pakke (NOF) kjøpes for utprøving i pilot  

T 3.3: Justeres etter pilot og undervegs videre  

T 4: Utprøving av opplegget  

T 4.1: valg og avtale ved 2 skole  

T 4.2: Planlegging, gjennomføring, evaluering 

 

DM 2: Oversikt over aktivitetstilbud som er utarbeidet og "ferdig" for bestilling fra 

skolene. Ansvarlig: Knut Erling 

T 1: Aktivitetene har kvalitet  

T 1.1: Hvilken kvalitet skal de ha, hvordan sikre kvaliteten  

T 2: Aktivitetspakkene er beskrevet  

T 2.1: hvilken opplæring er det behov for  

T 2.2: Faste punkter til å beskrive  

T 2.3: Innholdet er framskaffet, vurdert, prissatt ’ 

T3: Valg av aktivitetstilbud som skal med  

T3. 1:aktuelle aktører samles  

T3.2: med i første utsendelse  

T3.3: videre utvidelse av innhold  

T 4: Nettadresser samles 

 

Dm 3: Utvikle / implementere "Den fysiske skolesekken" 

T 1:Tiltaket er Forankret  

T 1.1: På Rådhuset, notat, møte 

T 1.2: På rektornivå 

T 1.3: Hver skole sin kontaktperson  

T 2: Aktivitetsperson engasjeres  

Vedlegg 1 



T 2.1 Kompetanse klargjøres  

T 2.2: Utlysning, engasjement, avtale 

T 3: Introduksjon/innføring av O-aktiviteten   

T 3.1 piloten  

T 3.2 resten av skolene  

T 4: Brosjyre utformes  

T 4.1: Vurdere det som brukes i dag i Trondheim  

T 4.2: navn, samarbeid med miljø vurderes  

T 5: informasjonsplan lages  

T 6: Distribusjon, kvalitetssikring, vedlikehold, oppdatering  

T 7: Evaluering, utvikling 
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Læring i friluft er Friluftsrådenes Landsforbunds 
og friluftsrådenes felles tiltak for å bidra til mer og 
bedre ute-aktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. 
For å bidra med gode idéer til uteaktiviteten, er det 
utarbeidet to idépermer:

”Læring i friluft 1. - 10. klasse”
”Barn i friluft” for barnehage, SFO, foreninger og familier  

Disse permene gir konkrete tips om hundrevis av 
uteaktiviteter som er relatert til kompetansemål i 
”Kunnskapsløftets” fagplaner og barnehagenes 
rammeplan.
Friluftsrådene kan også tilby kurs for lærere, 
aktivitetsdager, rådgivning om uteområder, 
tilrettelegging og nettverksbygging.

 
 - læring i friluft legger til rette for en virkelighetsnær læringsarena
 - læring i friluft gir ”gratis” fysisk aktivitet
 - læring i friluft gir naturopplevelse og miljøbevissthet
 - læring i friluft bidrar til nye sosiale relasjoner
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Oslo og Omland Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd
Friluftsrådet Sør

Dalane Friluftsråd
Friluftsrådet Vest

Friluftsrådet for Ålesund
 og Omland

Trondheimsregionens Friluftsråd
Salten Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd
Midt-Troms Friluftsråd

Friluftsrådenes Landsforbund
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Idéperm

Illustrasjoner: Evy Andersen

www.friluftsrad.no



Bestillingsskjema

Læring i friluft 1.-10.klasse

Barn i friluft

Kr 450.-
+ frakt

Kr 350.-
+ frakt

Pris Antall

Mottaker: __________________________________________________

Gateadresse:________________________________________________

Postnr:____________Sted:____________________________________

Eventuell faktura-adresse:_____________________________________

__________________________________________________________

E-post adresse:_____________________________Tlf_______________

Send skjemaet til :

Trondheimsregionens friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 Trondheim.
e-post: friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no eller fax: 72 54 63 51

www.friluftsrad.no/trondheimsregionen
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KURS FOR SKOLE OG SFO 
 

Aktive barn er glade barn! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målgruppe: Ansatte i skole og SFO 
Varighet:  Fleksibelt  - fra 1 til 4 timer, dag eller kveld etter avtale 
Hvor:  På egen skole - eller for flere skoler i et lokalmiljø 
Lokaler:  Rom med plass for aktivitet, teori-rom 
Arbeidsform: Mye aktivitet, og noe teori avhengig av varighet – still i 

treningsklær! 
Aktivitetshefte: Beskrivelse av aktivitetene deles ut 
 
 
Målsetting: 
Å gi ansatte i skole og SFO ei verktøykiste med leiker, aktiviteter og 
øvelser  

 som fremmer bevegelsesglede og mestring 

 som er enkle å lære og enkle å ta i bruk  

 som krever lite eller enkelt utstyr  

 som er enkle å tilpasse til ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå  

 som kan gjennomføres uavhengig av gymsaltilgang, i ulike rom, på 
gangen, utendørs… 

 



2010 – DM 244828 

Eksempel på kurs som kan gjennomføres på 3-4 timer: 
 
Kurspakke 1 

 ”Verdiløst materiale” – vi lager utstyr av kartong, aviser og krepp-
papir som vi bruker til aktivitet etterpå 

 Aktivitet med ballonger, papirark (brukte) 

 Aktivitet med musikk  

 ”Jente-aktiviteter ” 

 Leiker og sansemotoriske øvelser 
 
Kurspakke 2 

 Ballaktivitet – vi lager baller av plast og papir som vi bruker til 
aktivitet etterpå 

 Frisbee  - som lagspill og i andre aktiviteter 

 Rugby – snille og ”ville” varianter 

 Leiker og stafetter 

 Aktivitet med musikk, dansebingo med mer 

 Avspenning og enkel yoga – for forebygging av muskelplager og 
hodepine 

 
Pris pr. kurspakke:  
kr 3000,- uansett antall deltakere, inkludert kursdokumentasjon. 
Eventuelle reiseutgifter til instruktør kommer i tillegg 
 

Vi kan også sette sammen kortere kurs på 1-2 timer etter ønske, for 
eksempel i skolenes midttime. Velg tema fra listene ovenfor eller ta 
kontakt. Pris etter avtale. 

 
 
Kontaktperson i Sør-Trøndelag Idrettskrets:  
Maj Elin Svendahl, mob 419 00 107, 
maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no  
 

 

Bli med på kurs! 
1400 deltakere til nå 

Hørt av deltakere: Kjempeartig- nyttig – enkelt-  
dette blir brukt! 

mailto:maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no


DM -374147 16.3.10 

Den fysiske skolesekken      
      
FOREDRAGSBANK FOR SKOLENE 
 

Navn/tittel/arb.sted 
 

Tittel foredrag Stikkord innhold 

 

Ellen Beate H. Sandseter 
Høgskolelektor 
Dronning Mauds Minnes 
høgskole 
 

Spenningsfylt aktivitet med barn 
 – betydningen av  litt ”kiling i 
magen” 

Hva er spennings- og risikofylt leik/aktivitet? 
Hvorfor ønsker barn å drive med denne typen aktivitet? 
Hva lærer barn ved å ta risiko? 
Har norske barn mulighet til å drive med spenningsfylt aktivitet? 
Overbeskyttede barn i et internasjonalt perspektiv 

 

Per Egil Mjaavatn 
Førsteamanuensis, 
Pedagogisk institutt, 
NTNU 

Skal vi la barna sitte seg i hjel? 
 

Ny kunnskap om barn, fysisk aktivitet og helse. Hvordan kan vi 
unngå at barna får sitteskader? 

 

Trine Moholdt 
Forsker 
Det medisinske fakultet, 
NTNU 
 
 

Feite, slappe, unge… Fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge har gått ned. Verden 
opplever en overvektsepidemi. I USA er økning i kroppsvekt størst 
blant barn og unge. Er det samme i ferd med å skje her – og hva kan 
vi gjøre for å hindre dette? 
Fysisk aktivitets effekt på læring 

Arne Høgdahl, 
Svensk håndballtrener, 
lærer, far 

Vår største idrettslige  
utfordring: 
Hvordan redusere frafall fra 
idretten ? 

Nærområde, klubber/idretter, skole – ”vi bestemmer hvordan vi skal 
ha det i vårt boområde/nærområde 

BESTILLING AV FOREDRAG: Hvert foredrag er på ca. 45-60 min, og koster kr 500,- for skolene.  
Kontakt Sør-Trøndelag Idrettskrets v/Maj Elin Svendahl, mobil 419 00 107 eller epost: maj.elin.svendahl@nif.idrett.no 
 

 



Vedlegg 5. Ressursgruppe for fysisk aktivitet i skolen 

Navn Arbeidssted E-postadresse 

Kåre Moum 

 

Nyborg skole kare.moum@trondheim.kommune.no  

Egil Galaaen Gjølme 

 

NTNU egil.gjolme@plu.ntnu.no  

Øyvind Bjerke 

 

HIST, lærerutd. oyvind.bjerke@hist.no  

Ellen Beate H. Sandseter 

 

DMMH ellen.b.sandseter@dmmh.no  

Per Egil Mjaavatn 

 

NTNU per.egil.mjaavatn@svt.ntnu.no  

Ulrik Wisløff 

 

NTNU ulrik.wisloff@ntnu.no  

Ingrid Sørdal Følling 

 

RSSO,  St Olav ingrid.sordal.folling@stolav.no  

Astri Heide Vaskinn Trondheim 

komm. 

astrid-

heide.vaskinn@trondheim.kommune.no  

Petter Helland Trondheim 

komm.  

petter.helland@trondheim.kommune.no  

John Tore Vik 

 

STFK  john.vik@stfk.no  

Oddveig Bredesen 

 

STFK oddveig.bredesen@stfk.no  

Ingrid Nelvik 

 

STFK ingrid.nelvik@stfk.no  

Knut Erling Flataker 

 

Friluftsrådet knut-erling.flataker@trondheim.kommune.no  

Arne Høgdahl 

 

Strindheim IL arnehog@broadpark.no  

Johanne Storler 

 

STIK, styret johanne.storler@smn.no  

Maj Elin Svendahl 

 

STIK, adm. maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no  
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Vedlegg 6: Aktuelle kompetansemål i lærerplanen 
 

 

 

Utdrag av læreplan i kroppsøving 

 

..etter 4. årstrinn: eleven skal kunne å lage og bruke enkle kart til å orientere seg i 

nærområdet 

 

..etter 7. årstrinn: eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i 

kjent terreng 

 

..etter 10.årstrinn: eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i 

variert terreng og gjøre greie for andre måter som ein òg kan 

orientere seg på 

 

 

 

I læreplan i samfunnsfag står det i kompetansemålene etter både 7. og 10. trinn at  

    eleven skal kunne bruke  papirbaserte og  digitale kart. 

 

I læreplan i matematikk står det i kompetansemålene etter 7. trinn at eleven skal kunne 

bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle kart og 

arbeidstegninger. 
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Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Oppvekstkontoret 

7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 

Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 

+47 72 54 07 90 

 
Telefaks: 

+47 72 54 07 91 

 
Organisasjonsnummer: 

NO 942 110 464 
 

E-postadresse:  oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:   

11909/09 

  

 
 
Oppvekstkontoret  

 

 

   

   

Alle skoler med barnetrinn  

 

 

N-  
 

 

 

 
Vår saksbehandler 

Bjørg Jacobsen 

Vår ref. 

09 /1475/// 

oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 

 

Dato 

23.01.2009 

 

 

 

FYSAK i Trondheim kommune 

Den fysiske skolesekken 
Tilbud om opplæringspakke i orientering 

 

 

Innen sommeren 2010 vil alle trondheimskolene få tilbud om en ”opplæringspakke” i orientering. 

Dette er i første omgang rettet mot lærere og elever på 5.trinn.  

 

Det er tidligere informert om prosjektet Den fysiske skolesekken i møte med rektorene og i brev til 

skolene. I prosjektet inngår blant annet et tilbud om opplæring innen temaet kart og kompass, med 

utgangspunkt i Kunnskapsløftet. 

 

Skolene tilbys gratis tilgang til oppdaterte kart over sitt skoleområde, klassesett med kompass, 

postskjermer og stifteklemmer, diverse materiell fra Friluftsrådet og et kurs for lærere. Kurset er så 

praktisk rettet at lærerne etterpå kan bruke det samme undervisningsopplegget, eller deler av det, 

sammen med elevene. Tilbud om et orienteringsløp for elevene inngår også i pakken. 

 

Høsten 2008 har Utleira og Singsaker skoler vært gjennom opplæringspakken som ”pilotskoler”. 

 

Vi ønsker nå innspill fra de andre skolene for å kunne planlegge våren 2009. Det er planlagt at 18- 

20 skoler kan gjennomføre kurs for sine lærere da. Resten av skolene vil få tilbud høsten 2009 og 

våren 2010. Tidsrammen for kurset er ca. en halv til en hel dag. 

 

Det er opp til skolene å bestemme hvor mange lærere som deltar. Gjennomføring av opplegget er 

mest aktuelt i tidsrommet fra midt i mars og fram til sommerferien. Men det går også greit å starte 

tidligere. 
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Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Oppvekstkontoret 

Vår referanse 

09/1475 

Vår dato 

23.01.2009 

 

  

11909/09 

 

Vi ønsker nå at skolene gir beskjed om ønsket tidspunkt for kursing av sine lærere. 

Deretter vil Grete Berge Owren ta kontakt for nærmere avtale om opplegget. 

 

 

 

Ta kontakt med: 

 

Grete Berge Owren 

Aktivitetskonsulent 

Den fysiske skolesekken 

 

grete.berge.owren@freidig.idrett.no 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Anne Sverkmo Behrens 

leder 

Bjørg Jacobsen 

rådgiver 

 

 

                                     Grete Berge Owren 

                   aktivitetskonsulent 

 

 

 

 

 

mailto:grete.berge.owren@freidig.idrett.no


Vedlegg 8: Liste over skolene som har fått sekken 

Den fysiske skolesekken - kart og kompass 
  Oversikt over lærerkurs og elevopplegg pr. 7. juni 2010 
  

      Skole Lærerkurs Opplegg for elever 
   

      Bispehaugen 13.04.2010 
    Breidablikk 08.05.2009 25.05.2009 

   Brundalen 23.03.2009 22.04.2009 
   Byåsen felles 21.04 OK 
   Charlottenlund 14.05.2009 25. og 28.05.2009 
   Dalgård 

 
07.10.2009 

   Flatåsen  10 .05.2010 avlyst pga streik 
   Hallset 

     Hårstad 13.05.2009 
    Ila 28.05.2009 04.06.2009 

   Kalvskinnet 01.12.2009 04.12.2009 
   Kolstad 26.04.2010 12.05.2010 
   Lade felles 21.04.10 OK 
   Lianvatnet 28.04.2010 25.05.2010 
   Lilleby felles 21.04.10 OK 
   Nardo 03.06.2009 06.05.2009 
   Nidarvoll 

     Nyborg 04.06 + 21.09.2009 18.09.2009 
   Nypvang 23.04.2009 18.05.2009 
   Okstad 21.05.2010 høst 2010 
   Ranheim 

 
05.10.2010 

   Romulslia 07.04.2010 19.05.2010 
   Saupstad 15.06.2009 høst 2010  
   Singsaker 01.12.2008 04.05.2009 
   Sjetne felles 21.04.10 OK 
   Solbakken 17.11.2009 28.09.2009 
   Stavset  02 .03.2010  17 .03.2010 
   Steindal 18.05.2010 

    Stabbursmoen 
     Tonstad 15.06.2009 

    Utleira 15.09.2008 6. og 18.11.2008 
   Vikåsen 02.09.2009 01.09.2009 
   Åsheim 12.04.2010 14.04.2010 
   Åsvang felles 21.04.10 OK 
   Åsveien 20.04.2009 26.05.2009 
   

      Ikke svart (i hvertfall ikke svart ja), etter tre henvendelser fra Oppvekstkontoret: 

Berg, Bratsberg, Eberg, Kattem, Rye, Strindheim, Spongdal. 
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Vedlegg 9: Nyttige lenker innen temaet orientering/ kart og 

kompass 

 

Den fysiske skolesekken: 

http://www.stfk.no/denfysiskeskolesekken 

Denne siden er under oppbygning. Under punkt a) Tema ligger det lenker knyttet til vårt 

prosjekt innen kartopplæring, og også til annen ute-aktivitet.  

Skal etter hvert erstatte alle lenkene under her. Kan søkes opp fra Google/ Kvasir. 

 

Norges Orienteringsforbund:  

http://www.orientering.no/ 

Følg anvisning til ”Barn og ungdom” og videre til ”Opplæring i orientering”. 

Her finner du et nyttig interaktivt orienteringskurs (anbefales!) og andre opplæringsverktøy. 

 

Sør-Trøndelag Orienteringskrets: 

http://www.stok.no/ 

Her finnes adresser til o-klubbenes hjemmesider, blant annet til  

Trondheimsklubbene som har kart i  skolenes nærområde. 

Her finnes også link til Skolekartportalen. Via denne skal alle skoler i Trondheim fritt kunne 

skrive ut skolekartet sitt. Skal være ferdig oppbygd i løpet av  2010. 

 

Aktivitetsbank for diverse idretter, blant annet orientering: 

http://www.aktivitetsbanken.no/ 

Ved å velge orientering som idrett kan en finne mange spennende øvelser. 

 

Gule sider og Trondheim kommune har gode kartsider: 

http://www.gulesider.no/ 

Trykk på ”kart” og skriv inn adresse/ sted. Nyttig å veksle mellom flyfoto, skråfoto og kart. 

http://www.trondheim.kommune.no/ 

Her finnes en liten link til kart øverst i høyre hjørne.  

 

 

18.mai 2010 

Grete Berge Owren 

(aktivitetskonsulent) 

 

Tlf. 926 18 199 

E-mail: grete.berge.owren@gmail.com  

 

http://www.stfk.no/denfysiskeskolesekken
http://www.orientering.no/
http://www.stok.no/
http://www.aktivitetsbanken.no/
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 TRONDHEIM KOMMUNE       

 

           

         Den fysiske skolesekken og VM i Orientering 

Som en avslutning på kart- og kompass-kurset i Den fysiske skolesekken i Trondheim, og som 

en forsmak på Orienterings-VM i Trondheim i august, inviterer vi alle 5. trinn-elever i byen til 

orienteringsløpet   

Skolesprinten   

onsdag 9. juni 2010 fra Trondheim stadion, Nidarø. 

 

Dagen vil bli inndelt i tre økter, slik at hver skole får tildelt en totimers periode med o- 

aktiviteter. Det vil bli orienteringsløype med elektronisk tidtakning og premiering, samt noen 

aktiviteter og leker for å øve på kartferdigheter. 

Kanskje får vi besøk av noen av landslags-o-løperne som skal konkurrere om VM-medaljer i 

Trondheim sentrum og i Granåsen i august. 

Mer informasjon blir sendt til skolene i god tid før arrangementet. Påmeldingsfrist er 30. 

april, men vi tar gjerne imot påmeldinger så tidlig som mulig. 

 

Vedlegg: Påmeldingsskjema   

     Påmelding sendes på mail til Bjørg Jacobsen, Oppvekstkontoret 

 

Hilsen Orienteringsklubbene i Trondheim og Den fysiske skolesekken i Trondheim kommune. 
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Til Deltakerne på Skolesprinten 9. juni 

v. lærerne 

Vi har tidligere sendt ut et oppsett hvor skolene er fordelt på 3 ulike økter (kl. 9-11, 11-13 eller 13-15) 

på Trondheim stadion den 9. juni. 

Dere får nå en mer detaljert plan for den totimers-økta deres skole er satt opp i. Hovedaktiviteten er 

at alle elevene skal løpe gjennom en orienteringsløype. Vi ønsker at de løper to og to sammen, men 

dersom noen av dem gjerne vil løpe alene går det også greit.  Det blir gitt gruppevis informasjon og 

litt repetisjon om kart rett før start. Møt opp ved start i god tid. 

Hver lærer må ha med en navneliste over de elevene han/hun er ansvarlig for.  Vi ber om at læreren 

står ved mål og krysser av for sine elever idet de kommer i mål, eventuelt at tiden eleven har brukt 

noteres ned. Fra arrangøren får alle elevene en lapp hvor det står hvor lang tid de har brukt (med alle 

strekk-tider fra post til post), men vi setter ikke opp resultatlister. Hver skole eller klasse kan samle/ 

notere tider for sine elever dersom de ønsker det. 

I tillegg til hovedaktiviteten som er selve o-løpet, har vi tre kart-øvelser/ leker som vi håper at alle blir 

med på.  Det er satt opp en tidsplan for disse aktivitetene også. Studer det vedlagte skjemaet.  

Tre av de VM-aktuelle elite-o-løperne som er bosatt i Trondheim vil komme og delta på noen av 

øvelsene sammen med 5.-trinn-elevene. 

Det er premie til alle. 

Undertegnede vil gjerne få komme innom hver av skolene i dagene før arrangementet, for å dele ut 

litt info (brosjyre) om VM i orientering og også et kart over Trondheim Stadion som viser hvor de 

ulike aktivitetene forgår under Skolesprinten. Ved spørsmål kan dere ta kontakt med undertegnede. 

 

Hilsen 

Grete Berge Owren 

”Den fysiske skolesekken”/Orienteringsklubbene i 

Trondheim 

(grete.berge.owren@gmail.com) 
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Vedlegg 12c. Tidsplan for avslutningsarrangementet/skolesprinten 

 

Tidsplan økt 1 (klokka 9.00 – ca. 11.00)   

 

Klokka 9.00 -  10.00: 

O-løype:  antall 

Lade skole  53   Starter som skole nummer 1 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt 

Åsvang skole  57 Starter som skole nummer 2 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt  

Åsveien skole  75 Starter som skole nummer 3 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt 

         

O-leker:  antall  Karttegnstafett  Labyrint-o   EKT-løype 

Åsheim skole  48 09.00 – 09.20  09.20 – 09.40  (09.40 – 10.00)  

Utleira skole 1  36 09.20 – 09.40  09.40 – 10.00  09.00 – 09.20 

Utleira skole 2  35 09.40 – 10.00  09.00 – 09.20  09.20 – 09.40 

    

   

Klokka 10.00 -  11.00: 

O-løype:  antall    

Åsheim skole  48 Starter som skole nummer 1 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt 

Utleira skole 1  36 Starter som skole nummer 2 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt 

Utleira skole 2  35 Starter som skole nummer 3 i o-løypa, ca 3 pr. minutt i snitt 

         

O-leker:  antall Karttegnstafett  Labyrint-o   EKT-løype 

Lade skole  53   10.00 – 10.20  10.20 – 10.40  10.40 – 11.00  

Åsvang skole  57 10.20 – 10.40  10.40 – 11.00  10.00 – 10.20 

Åsveien skole  75 10.40 – 11.00  (10.00 – 10.20)  10.20 – 10.40 
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Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med idretts- og frilufts-
organisasjoner utviklet Den fysiske skolesekken, med aktivitetspakker, kurs, foredrag og kunnskapsbank. 

Dette med bakgrunn i undersøkelser som viser at norske barn ikke tilfredsstiller myndighetenes 
anbefalinger om minimum 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Vi inviterer til en dagskonferanse for å 
presentere innholdet i sekken, og håper å gi skolene inspirasjon til videre arbeid med fysisk aktivitet.

Tid:            Torsdag 20. januar 2011   kl 08.45-15.45

Sted:           Trondheim Spektrum, K-hallene (inngang 4, mot elva) 

08.45-09.15 Registrering og kaffe

09.15-09.30  Velkommen – Hvorfor «Den fysiske skolesekken»
  v/ Karen Espelund fylkesdirektør kultur og kommunikasjon

09.30-10.00 Regjeringens oppskrift for en aktiv skolehverdag
  v/Kunnskapsdepartementet

10.00-10.40 Sitter ungene seg i hjel? - Nasjonalt råd sine anbefalinger
   v/Per Egil Mjaavatn, førsteamanuensis NTNU

10.40-11.00 Kaffepause

11.00-12.00 Hvordan organisere fysisk aktivitet i skolehverdagen – Det gode eksempel
  v/Mona Sannerud Moe, adjunkt Østgård skole i Nes kommune
 
12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Den fysiske skolesekken – hva tilbys til skolene

13.30-13.50 FYSAK og helsefremmende fokus – muligheter og utfordringer
  v/Astri Heide Vaskinn, Fysak i Trondheim og Kåre Moum, rektor Nyborg

13.50-15.00 Hvordan inkludere fysisk aktivitet i skolehverdagen
  Dialog i grupper, inkludert fruktpause

15.00-15.30 Barn og spenningsaktiviteter – betydningen av kiling i magen
  v/Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis Dronning Mauds Minne Høgskole

15.30-15.45 Oppsummering

Målgruppe:   Skoleledere, lærere og SFO-ansatte i grunnskolen i Sør-Trøndelag, Fysak-koordinatorer,   
        folkehelsekontakter, politikere og andre interesserte. 

       Konferanseavgift kr 300,-. Faktura vil bli tilsendt.  

       Påmelding elektronisk på www.stfk.no/denfysiskeskolesekken, innen 10.desember

                   

    Velkommen til kick-off 20. januar

Den fysiske skolesekken



 

 

Til lærere som har gjennomført kurset ”Kart og kompass” med sine 5.klassinger 

Spørreundersøkelse oppsummering 

Som et ledd i Den fysiske skolesekken er det utviklet en opplæring/aktivitetspakke med 

kart & kompass til alle barn i 5. trinn i Trondheim. Vi håper du vil hjelpe oss med å svare 

på noen spørsmål. Resultatet av undersøkelsen vil vi bruke til å evaluere opplegget og 

utvikle det videre.       

Svarfrist: Innen to uker etter mottatt skjema. 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. JA NEI VET 

IKKE 

1. Tror du at dette kurset vil gjøre det lettere for deg å jobbe med 

målene i læreplanen som er nevnt under? 

 

29 0 0 

2. Lærte du selv gjennom kurset noe nytt innen temaet 

kart/kompass/orientering? 

 

28 1 0 

3. Tror du at du kommer til å bruke det internettbaserte ABC-

kurset i din undervisning? 

 

28 0 1 

4. Kommer du til å bruke de orienteringsøvelsene som ble 

gjennomført/presentert på skolegårdskartet? 

 

29 0 0 

5. Tror du at du kommer til å lage egne lignende opplegg på kartet 

som du kan skrive ut fra skolekartportalen? 

 

28 0 1 

6.  Kommer du til å bruke innholdet i sekken?   

(kompass, postskjermer, stifteklemmer, perm fra Friluftsrådet) 

 

29 0 0 

7. Oppfatter du dette kurset som nyttig for deg? 

 

 

29 0 0 

 

Eventuelle kommentarer, ros og ris: 

  

 

 

Oppsummering: Alle kom med positive kommentarer. 

 

 

 

 

 

 
  

Utdrag av læreplan i kroppsøving 

 

..etter 4. årssteget:  eleven skal kunne å lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet 

..etter 7. årssteget:  eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng 

..etter 10.årssteget:  eleven skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og   

                                     gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på 
 

I læreplan i samfunnsfag står det i kompetansemålene etter både 7. og 10. trinn at  

   elevene skal kunne bruke  papirbaserte og  digitale kart. 
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Til deg som nylig har vært med på undervisning om kart og kompass. 

 

Spørreundersøkelse om ”Kart og kompass” 

Oppsummering 31 skjema 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. 

 JA NEI VET IKKE 
1. Kunne du noe om kart og kompass før dette kurset? 

 

30 1 0 

2. Har du noen gang vært med på orientering før? 
 

13 15 3 

3. Lærte du noe av data-o-kurset som dere hadde på skolen? 
 

24 3 4 

4. Var løypene dere løp i skolegården passe vanskelige? 
 

10 18 3 

5.  Greier du å lese et kart over skolegården og forstå hva det viser? 
 

28 0 3 

6. Kan du peke ut hvor nord og sør er, ved å se på et kompass? 
 

30 0 1 

 

 

Var det noe du ikke likte med dette kurset?  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oppsummering: Kun kommentarer til punkt 4. 18 syns at løypene var for enkle. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Var det noe som du synes var spesielt bra? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oppsummering: Mange positive kommentarer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Takk for hjelpen! 

Vedlegg 15 



Vedlegg 16: Prosjektgruppens evaluering  

 

Suksessfaktorer  

Sammensetningen av gruppen opplevdes særdeles viktig for god framdrift og et vellykket 

resultat. Da gruppen var sammensatt av representant for  

- prosjekteier (v/fylkeskommunen),  

- forankring i Trondheimsskolene (v/oppvekstkontoret / rådmannsnivået),  

- fagområde innen fysisk aktivitet (v/ Fylkeskommunen og v/ kommunen) 

- Ansvarlig for valgt tema (v/Kretsrepresentant orientering, kontakt med både sentralt 

utviklende nivå i Norge og utøvende klubbnivå lokalt i Trondheim) 

- Ansvarlig for generelt fysisk aktivitet utendørs (Trondheimsregionens friluftsråd)   

- Aktivitetskonsulent med skoleprofesjon tilsvarende de som skulle ha opplæring, samt 

egenerfaring med aktiviteten. 

Oppvekstkontoret var ikke representert første høsten og arbeidet strandet merkbart ved å 

mangle den kontakten mot skolene. Representant kom inn i prosjektgruppen etter et halvår og 

gruppen merket straks hvor viktig den rollen var. 

 

Gruppeprosessen ble vurdert høyt av alle. Møtene var preget av en positiv stemning gjennom, 

lyttende, respektfull og konstruktive kommentarer fra alle. Blikket var rettet framover og det 

var tydelig markering ift start – stopp og måloppnåelse 

 

Den detaljerte milepelsplan var god å ha som vegviser spesielt fra starten, både som grunnlag 

for arbeidsfordeling, beholde oversikt og som vegviser. 

 

Gjennomføring: Det ble vurdert som stor fordel at prosjektet gjennomførte en pilot ved to 

skoler. Det viste behovet for å legge til rette for individuelt opplegg ut fra hver skoles ønsker. 

Videre mente gruppen at det er stor verdi i at skolene selv skulle melde sin interesse ut fra en 

invitasjon, deretter at de ble fulgt opp med direkte kontakt på hver skole for å planlegge 

opplegget. At opplegget inneholdt to besøk var fordel for at læringsprosessen kunne gå over 

litt tid, og temaet kunne modnes hos hver skole. 

 

Produktet er i tråd med læringsmål. Gruppen vurderer det som varig/bærekraftig da det er 

satset på både opplæring av lærere, et verktøy for lærere og at de er satt inn i et brukervennlig 

system. Samtid var skolene meget begeistret over å få en synlig gave gjennom sekken med 

utstyret. 

 

Ressursbruk: Prosjektgruppen mente prosjektet hadde nådd mange, både elever og lærere med 

forholdsvis lite penger pr. hode. 

 

Utfordringer 

Lang tid: Prosessen har tatt 3 år. Det er sårbart ift å få til god kontinuitet i gruppen. Prosjektet 

var heldig som ikke hadde nevneverdig utskiftninger undervegs. Sør Trøndelag 

Orienteringskrets skiftet leder undervegs, men etterfølger fulgte godt opp påbegynt arbeid. 
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Oppvekstkontorets representant fikk arvtager i det Trondheimspiloten ble avsluttet og 

videreføring igangsatt. Representanten for Sør Trøndelags Idrettskretsens kom inn i gruppen i 

siste fase.  

 

Tidkrevende: Prosessen har hatt møte hver mnd. Fare ved at folk kunne gå lei, men fordel for 

å holde trykket oppe og rom for detaljer, innspill og tanker undervegs. 

 

Mange deler: Prosessen har bestått av mange deler. Det har til tider vært krevende å beholde 

oversikten og ha fokus på den rette tråden. Orientering hadde naturlig stort fokus gjennom 

hele prosjektet. Utfordringen var å fokusere det som det første tema i en framtidig 

utviklingsrekke, og at det ikke skulle ende som orienteringssekken.  

 

Informasjon: Gruppen mener det hadde vært en fordel om viktige medspillere og sentrale 

beslutningstakere hadde blitt informert undervegs i prosessen. I delmål 3 tiltak 5 heter det at 

informasjonsplan lages. Dette punktet ble ikke godt nok tatt fatt i. Informasjon ble gitt på 

rektormøte i Trondheim, men det var gått to år fra de hadde hørt om Den fysiske skolesekken 

første gang. Gruppen ser i etterkant at punktet med fordel burde vært løftet fram til 

planlegging av prosjektet.  

 

Effektmåling: Å måle effekt og kvantitativ verdi er vanskelig. Hvor vidt produktet kan bidra 

til økt fysisk aktivitet for barna, skulle en tro da lærerne mener dette var nyttig kunnskap som 

de kommer til å bruke.  
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Dans i skolen
Til grunnskolene i Sør-Trøndelag
Etter et vellykket pilotprosjekt i Trondheimsskolene  med kart og kompass som 
tema fram mot orienterings-VM sist sommer, følger vi opp med et nytt ”pakke-
tilbud”, denne gangen innenfor dans.

Kompetansemål i læreplanen som omhandler dans

Kroppsøving:
Mål for opplæringa er at eleven etter 7- trinn skal kunne 
•   utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måter
•   danse enkle dansar frå ulike kulturar
•   lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler

Musikk:
Mål for opplæringa er at eleven etter  7. trinn skal kunne
•   beherske noen norske danser og danser fra andre land
•   delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår

Pakketilbudet er gratis og tilbys 20 skoler etter ”først til mølla”-prinsippet.

Tilbudet omfatter:

1. Kurs for ansatte – minst 1 time
Vi gjennomgår 5 enkle danseaktiviteter, med forankring i læreplanene, for eksempel dans fra ulike 
kulturer, kreativ dans og dans med ulike typer bevegelser.

Dette minikurset passer godt i personalets fellestid, eller et annet tidspunkt som passer inn  i 
skolens hverdag. 

Målgruppen er alle ansatte, men spesielt kroppsøvings- eller musikklærere og ansatte med 
ansvar for den utvidede tiden til fysisk aktivitet på mellomtrinnet.

2. Dansekurs med elever (5.-7.trinn) – etter avtale
Alle elever og ansatte som deltar lærer en spesiallaget dans til ”Billie Jean” med Michael Jackson. 
Heretter omtalt som Jacko-dansen. Det må settes av tid til å øve på dansen flere ganger.
Skolen samler en eller flere klasser i gymsal eller annet egnet lokale, og kurset gjennomføres i en 
kroppsøvingstime, midttime, eller et annet tidspunkt.

CD-spiller/musikkanlegg må være tilgjengelig. Det er viktig at ansatte fra skolen deltar.
Kurslærer: Therese Fagerstrand, danselærer Åsheim ungdomsskole og RAW dansestudio

3. ”Vi danser sammen” – Trondheim Spektrum – 19. mai 2011
Vi ønsker å samle flest mulig deltakere fra skoler som har vært med i danseprosjektet til en felles 
”happening” i Trondheim.

Innhold: Alle danser Jacko-dansen sammen ved begynnelse og slutt, det blir danseoppvisninger, 
kanskje også med selvlagede danser fra deltakerskolene?
Nærmere informasjon om dette arrangementet kommer. Sett av datoen!

                   



   

4. Diverse informasjon:

Materiell: Det vil bli laget en DVD med både kursdansene og Jacko-dansen.

Arrangement på skolene: Skolene oppfordres til å lage egne dansearrangement, for eksempel 
skolegårdsdans, hvor alle skolens elever og ansatte kan danse Jacko-dansen sammen, og gjerne 
andre danser også.

Selvlagede danser: Skolene oppfordres til å sende inn fi lmsnutter av selvlagede danser, eventuelt 
legge ut på U-tube

5. Hvordan komme i gang?
Skoler som vil delta gjennomfører både punkt 1 og 2, det vil si kurs for ansatte og kurs for elever. 
Begge kursene bør fortrinnsvis gjennomføres på samme dag. Vi håper også at flest mulig av 
skolene kan delta i Trondheim Spektrum den 19. mai 2011.

Påmelding – innen 20. februar 2011

Hvis din skole vil være med å danse, ta kontakt med: 
Maj Elin Svendahl
mobil: 419 00 107
E-post: maj.elin.svendahl@idrettsforbundet.no

Vennligst oppgi :
1) Ønsket DATO og tidspunkt for kurs – Se pkt 1 og 2.
2) Navn og kontaktinfo (telefon og e-post) til skolens kontaktperson
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