
 

Program for Sørfold kommunes Friluftsskole 2020.  For elever i 4-7. klasse i skoleåret 2019/2020.  

 
På grunn av koronasituasjonen blir årets Friluftsskole arrangert på en litt annen måte enn tidligere. Vi forholder oss til korona-veilederen fra Friluftsrådenes Landsforbund. 

Vi bruker ikke eksterne samarbeidspartnere for å lage aktiviteter og samlinger. Vi tilbyr ikke felles transport. Vi legger ikke opp til felles matlaging og grilling. Unntaket er 

mandag da vi vil lage en stor gryte med suppe hvor aktivitetsleder vil øse opp til alle og vi bruker reine engangsboller og skjeer. Alle må derfor ta med seg egen matpakke 

hver dag, og vi oppfordrer foresatte om å samarbeide om transport. Vi vil ha med tilgjengelig utstyr for håndvask og spriting og påse at alle bruker dette flittig, spesielt før 

og etter måltider og aktiviteter. Alle som deltar på Friluftsskolen må være friske/symptomfrie og overholde avstandsregler og regler for håndhygiene.  

 

Under årets Friluftsskole tilbyr vi 5 ulike registeringer i årets store fjelltrimkonkurranse for barn og unge Summit Sørfold UNG 2020. Her kan deltakere i tillegg til å få 

mange fine turer og opplevelser også være med i trekningen av mange fine premier. Lag bruker på www.telltur.no og last ned appen Norgeskart Friluftsliv før Friluftsskolen 

starter. 

 

Vi «krydrer» hver fjelltur med en praktisk ferdighetslæring og en morsom naturquiz. Ta gjerne med telefon for å registrere din tur på og ta bilder, men husk å få tillatelse før 

du tar bilder av andre. Vi ønsker at turopplevelsene og sosialt samvær være i fokus, så bruk telefonen minst mulig.   
 

Noe du lurer på: Kontakt Sylvi Katrin Brandsæther på tlf. 90727655 eller på epost: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no 

 

Uke 26  Mandag 22.06 Tirsdag 23.06  Onsdag 24.06  Torsdag 25.06 Fredag 26.06 

 

Aktivitet Tur til Seljeåsen 

244 moh 

Enkel 

 

Lur Læring: 

Bruke øks, lage bål og 

koke suppe. 

 

 

Naturquiz m/premier 

 

Tur til Harelifjell 

435 moh 

Enkel 

 

Lur Læring: 

Bruke kniv, lage 

seljefløyte og 

vandringsstav. 

 

Naturquiz m/premier 

Tur til Bordstolvatn 

363 moh 

Middels 

 

Lur Læring: 

Hengekøye og andre 

soveplasser ute. 

 

 

Naturquiz m/premier  

Tur til Buviknakken 

373 moh 

Middels 

 

Lur Læring: 

Slå leir, sette opp telt og 

lavvu. 

 

 

Naturquiz m/premier 

Tur til Rismålsvatnet 

279 moh 

Enkel 

 

Lur Læring: 

Naturmotoren 4E 
- Vann 

- Ild 

- Luft 

- Jord 

Naturquiz med premier 

Opp-

lysninger 

 

  

 

Oppmøte på skistadion i 

Seljeåsen kl 1000. 

 

Ta på gode sko. 

Ta med vannflaske, matpakke, 

sitteunderlag, ekstra jakke og 

tørre sokker. 

Ta med turkniv hvis du har. 

 

Deltakerne må hentes kl 1500. 

 

 

Oppmøte på gamle trailbanen 

kl 1000. 

 

Ta på gode sko. 

Ta med vannflaske, matpakke, 

sitteunderlag, ekstra jakke og 

tørre sokker. 

Ta med turkniv hvis du har. 

 

Deltakerne må hentes kl 1500. 

 

 

Oppmøte på kaia i Røsvika kl 

1000. 

 

Ta på gode sko. 

Ta med vannflaske, matpakke, 

sitteunderlag, ekstra jakke og 

tørre sokker. 

Ta med turkniv hvis du har. 

 

Deltakerne må hentes kl 1500. 

 

 

Oppmøte på parkeringen ved 

kirkegården på Helland kl 1000.  

 

Ta på gode sko. 

Ta med vannflaske, matpakke, 

sitteunderlag, ekstra jakke og 

tørre sokker. 

Ta med turkniv hvis du har. 

 

Deltakerne må hentes kl. 15.00. 

 

Oppmøte på parkeringen 

v/«Butikken» på Kvarv kl 1000. 

 

Ta på gode sko. 

Ta med vannflaske, matpakke, 

sitteunderlag, ekstra jakke og 

tørre sokker. 

Ta med turkniv hvis du har. 

 

Deltakerne må hentes kl. 15.00. 

 

http://www.telltur.no/

