Til utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for lærere og andre
ansatte i barnehager og skoler.
v/ leder Sølvi Mausethagen
Salten friluftsråd har i mange tiår bidratt med etterutdanning av lærere og andre ansatte i
barnehager og skoler. Vi opplever at tilbudene er sterkt etterspurt. Vi har gjennom årene
opparbeidet oss en stor kunnskap og erfaring med dette.
Vi mener at mer læringsaktivitet i friluft er ett av svarene på hvordan vi skal få flere til å lykkes på
skolen. Vi vet at det skaper engasjement for læring og kanskje spesielt for de som trenger det mest.
Salten friluftsråd ønsker å bidra i å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til læring i
friluft. Vi vet at dette vil fremme utvikling, læring og danning hos de fleste elevene.
Nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) legger sterke føringer om bruk av varierte
undervisningsformer og bruk av varierte undervisningssteder i alle fag. En gjennomgang av samtlige
partiprogram sier oss at det også er tverrpolitisk enighet om mer praktisk undervisning, tilpassa
opplæring og daglig fysisk aktivitet. I tillegg foreligger det et stort antall forskningsrapporter som
nettopp påpeker viktigheten av mer variert og praktisk undervisning i varierte læringsmiljø.
Rammene ligger derfor til rette for en større satsting på dette i grunnskolene.
I skolene er det mange dyktige enkeltlærere som i dag driver læring i friluft eller uteskole/uteaktivitet
i barnehagene som mange kaller det. Men dette betyr at en elev er prisgitt en enkeltlæres interesser
om de får en barnehage – eller skolehverdag som innbefatter læring i friluft. Det bør være et mål for
alle at samtlige barn/elever skal kunne oppleve slik aktivitet/undervisning (uansett lærer,
barnehage/skole, sted, alder/trinn). Det er da behov for at alle/flest mulig lærere har kunnskap og
ferdigheter om å undervise/gjøre aktiviteter utenfor klasserommet/barnehagebygget. Å kunne drive
etterutdanning på en slik måte slik at hele personalet deltar, blir derfor en viktig metode for å lykkes.
Universitets- og høgskolesektoren har hovedansvaret i å sikre norske barnehager og skoler lærere
som har faglig- forskningsbasert kunnskap som gjør de skikket som lærere. Slik vi ser det så mangler
vi den aktøren som nettopp kan bidra til å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til
læring i friluft. Dette er en rolle som blant annet vi i salten friluftsråd kan ivareta. Men dette
forutsetter økt statlig støtte. I dag har utdanningsdirektoratet ingen tilskuddsordninger for slike
bidrag. Salten friluftsråds tilbud er derfor i dag sterkt begrenset. Vi vil derfor be utvalget vurdere vårt
innspill og vurdere om organisasjoner som våre kan spille en enda større rolle i arbeidet med
etterutdanning av lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Hvis ønskelig stiller vi gjerne i møte
med utvalget om dette.
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