
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Mennesket selv er en del av naturen ved sin kropp, sine behov og sine sanser. Opplæringen må 
trene blikket og øve sansen for de opplevelsesmessige sidene ved alle fag. Opplæringen skal gi 
god allmennutdannelse ved konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur. Samspillet 
mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid innenfor særlige kunnskapsmessige og 
moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Opplæringen må gi bred kunnskap 
om sammenhengene i naturen og samspillet mellom menneske og natur. Opplæringen må 
fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over 
landskapets linjer og årstidens veksling. Opplæringen må fremme allsidig utvikling av evner og 
egenart til å handle moralsk, til å skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med 
naturen. Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd 
om sitt eget liv, forpliktelse ovenfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Opplæring har en 
rekke tilsynelatende motstridende formål; bl.a. å lære elevene å bruke naturen og 
naturkreftene for mennesklige formål – og lære dem å verne miljøet mot mennesklig dårskap 
og overgrep. 
         
 
 
 
 
 



MÅLSETTINGEN FOR UNDERVISNINGEN I MILJØLÆRE  
VED VENN OPPVEKSTSENTER:  
 
Elevene skal gjennom opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innen natur og miljøforhold:  
 
1. Erkjenne samhørigheten mellom menneske/kropp og jord/natur 
2. Utvikle kjærlighet til og respekt for naturen og miljøet og  
3. Bli i stand til å ta ansvar for natur og livsgrunnlag gjennom handling og 

samfunnsengasjement.  
 
 
BÆRENDE EMNER/PROSJEKTER PÅ DE ULIKE TRINN 
 
1. Trinn: LAUVTRE/BJØRKA   5.Trinn: JORDBRUK/HEIMEHAGE 
 
2. Trinn: JORD/SKOLEBED   6. Trinn: FERSKVATN/ ”LAUGEN” 

 
3. Trinn: VATN/ ”VENNABEKKEN”  7.Trinn: FJELL/VIDDE/”SKAUNAKJØLEN, LEIRSKOLE 

                                                                                     PÅ DOMBÅS                                   
4. Trinn: SKOGEN  
 
Tilleggsemner:  5. Trinn: VERDENS SKOGER OG JORDAS ATMOSFÆRE 
    6.Trinn: VERDENS ENERGI OG MATVARESITUASJON 
    7. Trinn: VERDENSHAVENE OG JORDAS UTVIKLING 
                                   Alle trinn: AKTIVITETER I FJÆRA 
 
 
 
 
     BRUK AV MILJØPLANEN 

 
Den lokale natur og miljøplanen er anbefalende (både teoretisk og 
praktisk). Den kan derfor brukes som en idebank. Hver lærer velger ut hva 
og hvor mye han/hun vil gjennomføre av planen. Det obligatoriske er at 
hvert trinn skal ha et natur/miljøprosjekt innenfor hovedemnet (treet, 
bedet, bekken, skogen, hagen, vannet, fjellet eller fjæra) gjerne knyttet til ei 
uke om høsten og ei uke om våren. I tillegg driver mange klasser med 
ukentlig uteskole. Hver lærer oppfordres til å komme med nye momenter til 
planen, både praktiske og teoretiske. Bruk gjerne vurderingsskjemaene i 
VIP en og/eller skjemaet bakerst i Miljøplanen  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE      Venn skole 

 
EMNE:     LAUVTRE/BJØRKA   1.trinn 
Mål:      * Elevene skal få:  

-Oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og 
sansene i naturen 
-lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 

 -erfare at naturen forandres med årstidene 
   -bli bedre kjent med et treslag i skogen/parken/hagen 

 -bli bedre kjent med et lite økosystem i norsk natur 
 

ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Treet som skapning/organisme 
Slektskap mellom mennesker og trær 
Livet i/rundt treet 
 
Naturens kretsløp:  
- Sol, jord, luft og vann 
- Liv, vekst, frukt, nedbrytning 
 
Naturen om høsten:  
- Løv/løvfall, sopp, rakler 
- Farger, frukt, hamstring, død 
 
Naturen om vinteren:  
- Kulde, tørke, sult, snø, spor 
- Ved, bark, fyring, varme 
 
Naturen om våren:  
- Lys, lyder, lukter, smak 
- Vann, næring, sevje, sukker 
- Knopper, blad, blomster 
 
Naturen om sommeren:  
- Småkryp, insekter, fugler/dyr 
- Klatre, disse, fantasileker 
 

Turer/ekskursjoner/annet:  
-regelmessige besøk ved treet 
(hver dag/uke/14.dag osv.) 
- Plante tre/bjørk på skolen eller heime 
- Besøke plantefelt (Rygh) 
- Foring av fugler/ekorn 
- Lage/henge opp fuglekasse 
- Observere plante/dyreliv 
- Observere vær/vind/temperatur 
- Leik/klatring/vedarbeid 
- Skogsturdag (alle elever) 
- Skiturdag (alle elever) 
- Lage arbeidsbok/utstilling 
- Plukke bær, sanke lauv osv 
- Spiringsforsøk/ta inn lauv 
- Dekorere fastelavnsris 
- Kompostering (lauv, kvist) 
- Ulike formingsaktiviteter med utgangspunkt i tre/never 
- Dikt, sanger, og fortellinger med utgangspunkt i treet 
- Lage barkebrød (innerbark) 
- Lage ”birkebein” (snøsokker) 
- Lage kunst, drama (elevene er trær) 
- Lage intervju 

Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse ( Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
 Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
 Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
Nærmiljø og natur (KØ) 

 



LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE      VENN SKOLE 
 
EMNE:    JORD/SKOLEBED    2.TRINN 
 
Mål:    * Elevene skal få 

- oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og  
sansene i naturen 

- lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 
- erfare at naturen forandres med årstidene 
- kjennskap til elementet jord som grunnlag for liv/mat/helse 
- kjennskap til elementet jord som grunnlag for liv/skjønnhet 
 

ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Jord som livsnødvendig element 
Slektskap mellom mennesker og jord 
Livet i/oppå jorda 
 
Ulike jordsmonn: 
Jordskorpa, bergarter, jordtyper, dyrkingsjord, 
humus 
 
Naturens kretsløp: 
- Vann, næring, liv, vekst 
- Død, kompostering, nedbryting 
 
Planteproduksjon:  
- Planer som gir gr. lag for liv 
- Hva planter må ha for å leve 
 
Blomsterplanter 
- mangfold/ødselhet i naturen 
- det vakre er viktig for oss 
 
Matproduksjon 
- fra frø til plante/frukt 
- korn, potet, gr. saker, bær 
- kultivering, såing, gjødsling 

 
Turer/ekskursjoner/annet 
- finne jordprøver/jordtyper 
- lage terraium/markvarium 
- spiringsforsøk inne/ute 
- prikling/utplanting i potter 
- plante i urne/kasse/benk/bed 
- såing under plast/fiberduk 
- lage kald/varm kompost 
- kompost til jordforbedring 
- bruke natur/kunstgjødsel 
- lufting, luking, vanning 
- bruke blandingskulturer 
- unngå sprøyting/forurensing 
- besøk på gartneri/planteskole 
- kartlegge forekomsten av markblomster/ville planter 
- lage fruktsalat/suppe 
- grønnsaksalat/suppe 
- karse på knekkebrød/kvitost 
- ulike formingsaktiviteter 
- dikt, sanger og fortellinger om jord 
- dramatisering (elevene er ulike blomster/grønnsaker) 
- grave ned gjenstander og se hva som blir borte (ett år) 
- kildesortering (avfall) 
- lage intervju, kunst 
- dikt, sanger, fortellinger med utgangspunkt i jorda 

Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
Nærmiljø og natur (KØ) 

 



 LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE      VENN SKOLE 
 

EMNE:     VATN/”VENNABEKKEN”  3.TRINN 
 
MÅL:      * Elevene skal få 

-Oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og 
sansene i naturen 

- lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 
- erfare at naturen forandres med årstidene 
- kjennskap til en lokal vannvei fra utspring til innsjø 
- kjennskap til elementer vann og livet i/ved en bekk 

 
ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Vannet som element/livgiver. 
Slektskap mellom mennesker og vann 
Livet i/ved bekken/elva 
 
Vannets kretsløp 
- fordamping, fortettning, nedbør 
- kilder, bekker, vann, elver, sjø 
 
Bekken om høsten 
- regntid, høstflom, biotransport 
- smådyr, fisk, fangst, gyting 
 
Bekken om vinteren 
- tilfrysing, is/snø, dyrespor 
- livet under isen/snøen 
 
Bekken om våren 
- Smelting, flom, erosjon, vannkraft, vasshjul, 

dynamo, pære 
- Planter, trær, smådyr, fisk. 
 
Bekken om sommeren 
- varme, tørke, forurensning 
- gress, blomster, bekkevandring 

 
Turer/ekskursjoner/annet 
 
- Tur til Våddån (utspringet); smådyr, fisk, planter, trær 
- Turer langs ulike etapper av Vennabekken (livet i/ved 

bekken.) 
- Besøk i renseanlegget (Venn) 
- Besøk i renseanlegget (Eggkleiva) 
- Tur til Laugen (utløpet/osen; smådyr, fisk, planter, trær 
- Bekkvandring/kroppsøving/gym (gå, hoppe, vasse, smyge, 

klatre) 
- Prøve vannets overflatehinne (knappenål, binders, tegnestift)
- Vann som løsningsmiddel (test) (salt, sukker, saft, 

vannfarger) 
- Ekskursjon til en dam (stille) (innsamling, artsbestemmelse) 
- Fra egg til rumpetroll/fisk 
- Forsøk med vann til damp, vann til is, snø til vann, osv 
- Lage/utplassere vasshjul 
- Finne spor etter gamle sager/møller (kvenner) 
- Dikt, sanger og fortellinger med utgangspunkt i vann/bekk 
- Lage/segle med barkebåter, slå flåter, ”tømmerfløting” 
- Lage kunst, drama 
- Lage intervju 

Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
Nærmiljø og natur (KØ) 

 



LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE     VENN SKOLE 
 
EMNE:    SKOGEN    4.TRINN 
 
MÅL:   * Elevene skal få:  

- Oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og 
sansene i naturen 

- Lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 
- Erfare at naturen forandrer seg med årstidene 
- Oppleve miljøet i skogen. 
- Kjennskap til noen planter/trær/dyr/fugler i skogen 
- Kjennskap til næringskjeder og konsekvenser av menneskelig aktivitet 

ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Skog som forutsetning for livet generelt og 
næring/industri spesielt. Skogen og lok. 
miljøet.  
Treet og mennesket 
Kretsløp i skogen:  
- fosfor/nitrogen/vann/gasser 
- stoff/energi/trevirke ved 
 
Skogstyper/kvaliteter 
- barskog/løvskog/edelløvskog 
- urskog/bonitet/kultivering 
 
Plantelivet i skogen 
- krone, busk, felt, bunnsjikt 
- lav/moser, grønne blomsterplanter 
 
Dyrelivet i skogen 
- krypdyr/fugler/pattedyr 
- ernæring/formering/atferd 
 
Påvirkning/forurensing  
- tynning, plukk, flatehogst 
- gjødsling(/sprøyting/ferdsel  

Turer/ekskursjoner/annet 
 
- gåing/løping/sykling til skogen (og andre skogsteiger) 
- leik/klatring/vedarbeid 
- foring/jakt/fangst 
- fugleekskursjon/titting 
- lage/henge opp fuglekasser 
- observere planter/trær/dyr (finne tolke spor) 
- besøke plantefeltet (Rygh) 
- skogsturdag (alle elever) 
- skiturdag (alle elever) 
- målinger/registreringer 
- planting/kultivering (skolen) 
- finne spor etter menneskelig aktivitet i skogen (moderne 

skogsdrift) 
- husdyr (sau) og beiting 
- lage ulike naturstier/postløyper/aktivitetsløyper 
- drive fram planter/trær 
- lage arbeidsbok/fotomontasje/lysbilder/video/utstilling 
- orientering/terrengløp 
- dikt, sanger og fortellinger med utgangspunkt i skogen 
- lage kunst, drama (Hakkebakkeskogen) 
- lage intervju 
- kultivering/friluftsliv 
- vegarbeid/hytta 

Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
- Nærmiljø og natur (KØ) 

 
 
 
 
 
 



LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE     VENN SKOLE 
 
EMNE:     JORDBRUK/”HEIMEHAGE”  5.TRINN 
 
MÅL:  * Elevene skal få:  

- Oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og 
sansene i naturen 

- Lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 
- Erfare at naturen forandres med årstidene 
- Oppleve det lokale miljøet i/ved åker/eng/hage 
- Kjennskap til jord/hagebruket opp i gjennom historien 
- Kjennskap til de vanligste mat/prydplanter og husdyr 
 
ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Jord/hagebruk som urgammel levevei. 
Økologisk forståelse av jordkultivering, liv og vekst 
 
Kretsløp i jorda:  
- Fosfor/nitrogen/vann/karbon 
- Liv/vekst/død/nedbryting 
- Sporstoffer/mikroorganismer 
 
Jord/hagebrukets historie 
- Oldtid, mellomalder, ny tid 
- Vekster, driftsmåter, redskaper 
 
Moderne jordbruk:  
- Monokulturer, maskinbehandling 
- Kunstgjødsel, sprøyting, intensiv drift, overprod, 

utarming 
 
Moderne hagebruk:  
- Avl. Genteknologi, nye vekster 
- Drivhus/benk, plast/fiberduk 
- Økologisk jordbruk/hagebruk 
 
Plantenes økologi: 
- Sol, jord, vann, luft næring 
- Frø, rot, stengel, blad, blomst 
- Bær, frukt, smådyr, mark, insekter 
 
Kulturhistorie i Skaun:  
- Gardshistorie 
- Skogshistorie 
- Utmarkshistorie 
 
Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
Nærmiljø og natur (KØ) 

Turer/ekskursjoner/annet 
- Besøke den gamle gården (bygdemuseet på 

Husaby) 
- Besøke moderne gardsbruk: (en av besøksgardene 

i Skaun) 
- Besøke en nedlagt gard eller husmannsplass i 

Skaun 
- Besøke gartneri/planteskole (Lund/Viggja eller 

Buvika) 
- Finne jordprøver/jordtyper 
- Lage terrarium/markvarium 
- Lage kald/varm kompost 
- Såing/spiring/prikling inne 
- Utplanting/såing/setting på friland (hus, benk, 

fiberduk) 
- Bruke blandingskulturer 
- Ikke sprøyting/forurensing  
- Matvarer, kropp og helse (intervju) 
- Tilberede/ete egne produkter (heime og i 

heimkunnskap) 
- Holde et husdyr (flere) heime (katt, hund, kanin, 

fugl, fisk) 
- Dikt, sanger, fortellinger med utgangspunkt i 

jord/skog/hagebruk 
- Lage kunst, drama (grønnsaker/frukt) 
- Lage intervju 
Lage drive heimehage 
- Opparbeide, gjødsle, så, plante 
- Potet, gr. saker, bær, blomster 
- Vanne, luke, lufte, høste, lagre 
 
 



LOKAL LÆREPLAN I MILJØLÆRE    VENN SKOLE 
 
EMNE:   FERSKVATN/”LAUGEN”  6.TRINN 
 
MÅL:  * Elevene skal få 
- oppleve det som spennende og interessant å være i naturen og bruke kroppen og sansene i naturen 
- lære seg å ferdes i naturen (overleving/sjølberging) 
- erfare at naturen forandres med årstidene 
- oppleve miljøet ved et ferskvatn og en bekk/ei elv 
- kjennskap til noen planter/dyr/fugler i/ved vannet 
- kjennskap til næringskjeder og konsekvenser av menneskelig aktivitet  
 

ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

 

Tema/emner : Vann som forutsetning for alt liv. 
Ferskvatnet ”Laugen” betydning for lokalmiljøet. 
 
Vannets kretsløp: 
- Vann som ressurs og kraft 
- Nedbør, flom, tilfrysning 
- Nedtrapping, smelting, damp 
 
Vannkvaliteter: 
- Hardt/bløtt/surt/basisk 
- Næringsrikt/næringsfattig 
- Regnvann/grunn/vann/drikkevann 
 
Livet i ferskvatn: 
- næringskjeder, økosystemet 
- biotoper/menneskelig akt.  
 
Livet på/ved vatnet: 
- Planter/trær/kulturlandskap 
- Fugler/dyr/menneskelig akt. 
 
Påvirkning/forurensning: 
- Oppdemming/kraftproduksjon 
- Oppdyrking/matproduksjon 
 
Kulturhistorie/”Laugen”:  
- Tømmerfløting 
- Isskjæring 
- Travkjøring 
- Næringsfiske 
 
Tema/emner  
Jeg og de andre (KRL) 
Å orientere seg i omverdenen (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Natyrfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Sansemotorikk (KØ) 
Leikkultur (KØ) 
Nærmiljø og natur (KØ) 
 
 
 
 
 

Turer/ekskursjoner/annet 
 
- Svømming/dykking 
- Roing/padling/fisking 
- Gåing/løping/sykling rundt vannet 
- Fugleekskursjon/titting 
- Lage/henge opp fuglekasser 
- Observere planter/trær/dyr (finne/tolke spor) 
- Besøke kraftstasjonen (Eggkleiva) 
- Besøke en gard  
- Morvassdraget/Mormyrene 
- Vennabekken/Børselva 
- Målinger/registreringer 
- Lage akvarium/oppdrett 
- Finne spor etter annen kultur/industrivirksomhet 
- Lage fiskesule/redskap 
- Lage arbeidsbok/”fotomontasje”/lysbilder/video/utstilling 
- Orientering/natursti 
- Beøke kloakrenseanlegget i Eggklevia 
- Dikt, sanger og fortellinger med utgangspunkt i vann og vassdrag 
- Lage kunst/drama 
- Lage intervju 
Fisking i Laugen 
- garnfiske høst/vår 
- isfiske (vinter) 
- Stangfiske (Mora/Våddån) 



EMNE:    FJELL/ VIDDE/ DOMBÅS FJELLSKOLE                 7. TRINN 
 
MÅL:   * Elevene skal få 
- oppleve det som spennende og  interessant å være i naturen og bruke kroppen og sansene i naturen 
- Lære seg å ferdes i naturen (overleving og sjølberging) 
- Erfare at naturen forandrer seg med årstidene 
- Oppleve miljøet på fjellet/ vidda/ myra 
- Kjennskap til noen planter/dyr/fugler på fjellet/ vidda 
- Kjennskap til noen biotoper og næringskjeder 
- Kjennskap til fjelltkulturen og konsekvenser av menneskelig aktivitet  
 
 

ANBEFALENDE TEORETISK DEL ANBEFALENDE PRAKTISK DEL 

Fjellets/ viddas betydning for naturliv og menneskeliv. 
Fjellområdet Skaunakjølens betydning for 
lokalsamfunnet. 
 
Fjelllandet Norge:  
- Halvparten av landarealet 

Alt over skoggrensa ( 200-1200 m) 
Hvordan fjellet er dannet 
-  Jordskorpebevegelser/ erosjon 
-  Leir- sand- grus- avsetninger 
-  Temperatur, trykk, vulkanutbrudd 
-  Omdanning/ folding/ nedtæting 
-  Landheving/ frostspregning/ istid 
Fjellet/ vidda i dag: 
- Isbreer , bresjøer, bekker/elver 
- Årstidene på fjellet/ vidda 
- Menneskelig aktivitet i fjellet 
Vegatesjonsbelter 
- Klima, høyde over havet, nord- sør, le-lo 
- Høyereliggende skog  ( gran/ furu) 
- Fjellbjørkeskog ( skog/ tregrense) 

Fjellet( lavbeltet, mellomfjellbeltet, høyfjellbeltet) 
Livet på fjellet/ vidda: 
- Planter på rabber og snøleier 
- Planter i/ ved myr/ fjellbekk 
- Dyreliv på fjellet / vidda 

Fugleliv på fjellet/ vidda 
Kultivering/ human aktivitet 
- Jakt, fiske, fangst, innsamling 
- Jord/ skogbruk, seterliv 
- Reindrift og samekultur 
- Gruvedrift og kraftproduksjon 
- Fjellet i krig og fred ( forsvar, militær sammenheng) 
 
Tema/emner : 
Verdier og valg (RLE) 
Mennesket i møtet med samfunnet (SAM) 
Bilde, skulptur og bruksform (KUH) 
Kropp og helse (Naturfag) 
Mangfoldet i naturen (Naturfag) 
Stoff, egenskaper og bruk (Naturfag) 
Mat og måltider (HK) 
Nærmiljøet (HK) 
Kroppsbevissthet og bevegelsesglede (KØ) 
Samarbeid og sosialt samvær (KØ) 
Ut i naturen (KØ) 

 

Turer/ekskursjoner/annet 
- Sykkelturer til Kjølen 
- Vandre/ skiturer til Kjølen 
- Turer med innlagt fisking 
- Turer med bærplukking 
- Observere planter/ trær 
- Finne frø/ planterester i myr 
- Observere fugler/ dyr 
- Finne spor av fugler/ dyr 
- Observere stein/ mineraler ( stakking) 
- Finne spor etter  setring og markaslått/ lauving 
- Finne spor etter torvtaking og kolbrenning 
- Finne spor etter tjærebrenning og jarnutvinning 
- Registrere tegn på annen jord- eller skogbruksaktivitet (oppdemming, 

kvennhus e.l) 
- Lære litt om stedsnavn og besøke disse stedene ( Krokstadsetrene, 

Tomåsen, Morsjøene, Elgshøgda) 
- Finne spor etter annen kultur/ industrivirksomhet 
- Bekkevandring, huleekskursjon 
- Natursti, aktivitetsløype 
- Lage arbeidsbok, fotomontasje, lysbilder, video, hørespill, avis, dikt, 

veggavis, utstilling, kunst, drama, intervju 
- Dikt, sanger og fortellinger med utgangspunkt i fjell og vidde.  
 
Utmarksnæring 
- Jakt og fangst 
- Fiske og sanking 

Utmarksslått 
 



VURDERING AV LOKAL LÆREPLAN: 
 
PLAN: 
 
EMNE:                                                                   TRINN: 
 

1. Hvordan passet emnet og delemnet til alderstrinnet? 
 
 
2. Vurder omfanget av de obligatoriske delemnene 

 
 

3. Hvilke delemner engasjerte elevene spesielt? 
 

 
4. Hvilke delemner ga rom for elevdeltakelse i planlegging og 

gjennomføring? 
 
 
5. Erfaringer med de praktiske oppgavene 

 
 
6. Tilgjengelig materiell- Hva hadde du mest nytte av? Hva savnet du? 
 
 
7. Eksterne samarbeidspartnere- erfaringer? 

 
 
8. Hvordan fungerte planen i årsplansammenheng? 
 
 
9. Gi en vurdering av planen i forhold til innhold og muligheter for 

gjennomføring 
 

 
10. Opplevde du noen problemer i forhold til gjennomføring av planen? 
 
 
11. Eventuelle forslag til endringer i planen. 

 
 
12. Eventuelle kommentarer. 

 


