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Pressemelding

- Vi trenger de gode uteplassene
FNF Troms ønsker skoler og barnehager som satser på læring i friluft
Skolene og barnehagene trenger skikkelige møteplasser i nærmiljøet. Det er viktig for god læring,
trivsel og fysisk aktivitet. Sats derfor på gapahuker, bålplasser, naturklatrejungler og andre gode
samlingsplasser så tett på skolene og barnehagene som mulig. Ordningen med spillemidler til
anlegg for friluftsliv og dugnadsvillige foreldre gjør at slike tilrettelegginger ikke trenger å koste
all verden for kommunene.
Mer læring i friluft. Det var på årets fellesmøte i FNF Troms ønsket om et løft for utelæring ble
vedtatt. FNF som er et forum for organisasjoner i fylket som jobber med natur og friluftsliv ønsker
økt fokus på læring i friluft og mer fysisk aktivitet utendørs. Kravet til læring har neppe vært
sterkere i norsk skole. Må all læring foregå innendørs? Nei, mener FNF Troms. Mange elever vil
lettere tilegne seg kunnskap dersom skolene blir flinkere til å ta i bruk klasserommet utendørs.
Klasserommet ute. - Hvor mye er en kubikkmeter? Det er ikke nødvendig for å lærer å tegne og
forklare dette på tavla. Send elevene ut i skogen med øks, tau og en tommestokk og la de bygge en
kubikkmeter stor terning. Slik læring sitter lenge samtidig som alle elevene lettere engasjeres om
en felles arbeidsoppgave. Ikke minst gjelder det for elever som sliter med tradisjonell
teoriundervisning i klasserommet.
Søk spillemidler. FNF Troms ønsker skoler og barnehager med fokus på læring i friluft. For at
dette skal være mulig trenger skolene og barnehagene motiverte ansatte og samlingsplasser så
nærme som mulig. Kostnadene med å bygge en stor gapahuk og lage til et skikkelig bra sted for
utelæring trenger ikke å bli så høy. I dag brukes en liten andel av spillemidlene til anlegg for
friluftsliv.
Fri til foreldrene. Kommuner og organisasjoner som søker om spillemidler til denne typen
tilrettelegginger vil oppleve at det knapt er ventetid. Tilskudd bevilges ofte samme året som
søknaden fremmes. Det samme er ikke tilfellet når det gjelder spillemidler til ordinære
idrettsanlegg. I tillegg til spillemidlene vil foreldrenes dugnadsinnsats være det som skal til for at
utemiljøet ved skolen og barnehagen får et løft. – Mer læring i friluft med og økt fokus på skolene
og barnehagene sine utemiljø vil være et viktig arbeid fram mot Friluftslivets år i 2015, heter det i
uttalelsen fra FNF Troms.
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