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I samarbeid med friluftslivets uke – som arrangeres 
fra 4. til 12. september – inviterer Naturpilotene 
dere til å markere uken ute i barnehagen. I år 
som tidligere er det Norsk Friluftsliv og andre 
friluftsorganisasjoner som står bak denne 
markeringen.

Årets tema er: Bli med ut!

Bak ordene «Bli med ut» kan det ligge så mye 
mer enn bare hva ordene sier. Det kan formidles 
spørrende, engasjerende og forventningsfullt til de 
vi vil ha med ut i håp, om at de skal kunne oppleve 
gleden som lek og aktiviteter kan gi i friluft.

Uansett hvilken barnehage dere tilhører, anbefaler 
vi dere å bruke friluftslivet uke til å nettopp «bli 
med ut» og oppleve alt det som naturen kan by på 
innenfor og utenfor barnehagens områder. Vær ute 
og lytt til lyder, til stillhet og til naturen. Kjenn på 
hva det gjør med voksne og barn å være ute. Hva 
føler du? Hva føler barna? Hvordan oppleves det?

Bli med ut, og skap gode opplevelser sammen!

Hver dag vil vi inspirere med ulike aktiviteter, 
matoppskrifter, tips og ord fra rammeplanen. Målet 
er at alle skal kjenne på glede over å være ute og få 
gode felles opplevelser.

Hilsen oss i Naturpilotene

Velkommen til  
friluftslivets uke 2021

Redaktør
Kristine Rishaug
Seniorrådgiver
Nasjonalt kunnskapssenter for 
barnehager
t 75 55 38 51
e kristine.rishaug@nkfb.noFO
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Tema er «bli med ut» og 
hvorfor ikke bli med på en liten 
konkurranse og? 

Vi ønsker gjerne å se hvilke 
aktiviteter dere finner på 
og oppskrifter som testes! 
Del ditt øyeblikk fra uken i 
kommentarfeltet under dette 
Facebookinnlegget, om det er et 

bilde, filmsnutt, tekst om hva 
dere har funnet på, tegninger fra 
barna, kanskje et lite dikt? Del 
det med oss og andre barnehager 
så vi blir inspirert!

Konkurransen avsluttes mandag 
13.september og vinnerne blir 
annonsert og kontaktet i løpet av 
uke 37.

Vinn premier fra Lekolar AS
1.premie: En sag fra Fiskars og 5 
speiderkniver
2.premie 3 termoser og 15 
turkopper
3.premie: 20 refleksvester

Konkurranse

https://www.facebook.com/nasjonaltkunnskapssenterforbarnehager/posts/2045180955633081
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Hvem bor i naturen?
Det er et yrende liv i naturen. 
Noen av de som bor der er lette å 
få øye på, mens andre må vi lete 
etter for å se. Noen spor ligger lett 
tilgjengelig, som for eksempel 
avføring, fotspor og rester etter 
et måltid (eks. kongle spist av 
fugl eller ekorn). Under steiner 
og i barken på trær kan vi være 
heldige å se de som lever der. 
Skogen er et eldorado for å se 
smådyr og spor, men dette kan 
også gjøres i barnehagen og andre 
steder.

Denne aktiviteten handler om å 
oppdage og få kjennskap til dyr og 
insekter som er i naturen rundt 
oss. Kanskje finnes det flere der 
enn vi er klar over?

Prosessen
Det kan være praktisk med 
inndeling i mindre grupper, både 
for å legge til rette for felles mål og 
opplevelse – men også for å lage 
mindre lyder og bevegelser når vi 
går rundt og leter. Det muliggjør 
å høre lyder fra de som er i 
nærheten, som fuglekvitter, lyden 
av et insekt om flyr og bevegelser 
av dyr i området.

La barna lete etter spor, vær aktiv 
deltagende som voksen og undre 
deg sammen med barna om det de 
retter oppmerksomheten mot.

Ha gjerne med kamera, mobil eller 
nettbrett slik at dere kan ta bilder 
av hva dere ser, og som dere kan 
studere sammen når dere kommer 
tilbake til barnehagen. Dersom 
barnegruppen er delt i flere 
grupper, kan bilder deles og vises 
frem. Kanskje har barna funnet 
ulike «beboere», og kanskje har 
de ulikt å fortelle fra turen?

La barna undre seg rundt hvem 
sporene hører til. Kanskje har 
de noen tanker rundt det å bo i 
naturen og hvordan det kan være 
å leve der?

• Hva kan dyret ha spist?
• I hvilken retning gikk dyret?
• Er det til et stort eller lite dyr?

Under overflaten og i dødt 
trevirke kan vi finne mange 
arter av insekter og smådyr. Det 
gir barna mulighet til å oppleve 
naturens flittige arbeidere. 
La barna undre seg over det 
de finner, hva insektene eller 
smådyrene gjør. Kanskje har de 
noen tanker rundt hvorfor de 
lever under barken på et tre eller 
under tunge steiner og hvordan 
det kan være å leve der?

Tips til aktivitet
• Lete etter dyreekskrementer og 
andre lettere tilgjengelige spor fra 
dyrene som lever i naturen.
• Lete i dødt trevirke etter 
insekter.
• Lete under stein og pinner etter 
biller og smådyr. Se på fangsten 
med forstørrelsesglass e.l.
• Ligge i lyng eller på bakken, 
høre etter lyden av insekter 
og fugler som flyr (her kan du 
kanskje få øye på fugler, mygg, 
fluer eller en øyenstikker også).

Fra rammeplanen: 
Natur, miljø og teknologi
Rammeplanen sier at Opplevelser 
og erfaringer i naturen kan 

fremme forståelse for naturens 
egenart og barnas vilje til å 
verne om naturressursene, 
bevare biologisk mangfold og 
bidra til bærekraftig utvikling 
(Kunnskapsdepartementet 2017).

Det å oppleve dyrelivet og 
«møte» noen av de som bor i 
naturen rundt oss, vil kunne 
styrke barnas bånd til naturen og 
livet som finnes der. Det er også 
spennende å følge med på dyrene 
i de ulike årstidene. Hvor bor 
billene om vinteren? Ser og hører 
vi andre spor og lyder i naturen 
om høsten enn om våren?
• Oppleve og utforske naturen og 
naturens mangfold.
• Få kunnskap om dyr og dyreliv.

Personalet skal:
• Legge til rette for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke 
naturen som arena for lek, 
undring, utforsking og læring.
• Gi barna tid og anledning til 
å stille spørsmål, reflektere 
og lage egne forklaringer på 
problemstillinger, og til å delta i 
samtaler om det de har erfart og 
opplevd.

Utviklet av: Nasjonalt 
kunnskapssenter for barnehager, 
www.nkfb.no
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Er du like lur som reven?
Reven er en luring som har mange 
innganger og utganger i hiet 
sitt. Ta med tau i tursekken og la 
barna finne ulike veier gjennom 
«revehiet».

Barna på bildet har blitt inspirert 
av historien om «Den fantastiske 
Mikkel Rev» av Roald Dahl. 
Reven i historien har mange 
innganger og utganger i revehiet 
sitt for å slippe unna bøndene 
som vil fange ham. Barna har blitt 
enige om et felles startpunkt på 
klatrestativet, som de leker er 
inngangen til «hiet». Deretter 
klatrer de ulike veier gjennom 
klatrestativet. Men hvordan kan 
man være sikker på at de har 
funnet forskjellige veier gjennom 
«hiet»? Personalet kan berike 
barnas lek og legge til rette for 
matematiske erfaringer ved å tilby 
et tau. Når barna bruker tauet, blir 
det enklere å se de ulike veiene 
gjennom «hiet» og samtale om 
dem. Når barna klatrer gjennom 
klatrestativet på ulikt vis, utvikler 
de sin romforståelse.

Fra rammeplanen: 
Antall, rom og form
Fagområdet antall, rom og form 
handler også om å stille spørsmål, 
resonnere, argumentere og søke 
løsninger.

Ifølge rammeplanen skal 
personalet bruke matematiske 
begreper reflektert og aktivt 
i hverdagen. Når barna skal 
beskrive og samtale om veien de 
har gått gjennom «hiet», er det 
lett å bruke ord som hit, dit, her, 
der og lignende. Personalet kan 
støtte barnas begrepsutvikling 
ved å aktivt bruke begreper om 
rekkefølge, retning og plassering. 
Relevante begreper er: først, 
deretter, sist, høyre, venstre, 
på skrå, gjennom, mot, fra, 
motsatt retning, samme retning, 
gjennom, inni, utenfor, rundt, 

over, under, på, mellom, foran, 
bak osv.

Når barna sammenligner veiene 
gjennom «hiet» får de erfaringer 
med ordene likt og forskjellig. 
Mange barn forstår når noe 
er helt likt og helt forskjellig, 
men med denne aktiviteten 
kan de også få erfaringer med 
delvis likt og delvis forskjellig. 
I denne aktiviteten kan barna 
erfare at selv om starten på to 
veier gjennom klatrestativet er 
lik, så kan veiene dele seg og bli 
forskjellige fra ett bestemt punkt i 
klatrestativet. 

Personalet skal:
Legge til rette for matematiske 
erfaringer gjennom å berike barns 
lek og hverdag med matematiske 
ideer og utdypende samtaler.

Inviter barna til å delta i samtalen 
ved å stille spørsmål som:

• Fortell meg om veien du har gått 
gjennom hiet?
• Hva er likt med din vei og en 
annens vei? Hva er forskjellig?
• Hvordan kan vi se om veien 
gjennom hiet er lik en annen vei?
• Hvordan kan vi se om veien 
gjennom hiet er forskjellige fra en 
annen vei?
• Hvor mange ulike veier kan vi 
finne? 

Les mer: matematikksenteret.no



Friluftslivets uke   Naturpilotene   nkfb.noTIRSDAG

Det raskeste turbrødet
Ingredienser
350 g hvetemel
2 ts bakepulver
1 ts salt
2 SS tørket rosmarin eller oregano
Vann
Olje (eller smør) til steking

Fremgangsmåte:
Før turen: 
Bland opp ønsket mengde av de 
tørre ingrediensene til turen i en 
pose eller boks, og ta med på tur. 
Sørg for at mel, bakepulver, salt 
og krydder er jevnt blandet ut.

Før spising:
• Bland ut ønsket mengde 
melblanding med vann. Begynn 
med en kopp mel til en halv kopp 
vann, og spe inn mer vann til 
deigen blir passe klissete men 
fortsatt henger sammen.

• Ha litt olje i en stekepanne
• Velt deigen over i panna, og 
trykk den ut til 1 cm tykkelse
• Stek i et par minutter på hver 
side. Brødet er klart når det har 
hevet ferdig under steking, og det 
høres hult ut om du banker med 
knoken på stekeskorpen.
• Server med ønsket pålegg og 
tilbehør.

Oppskrift hentet fra: 
turmat.no
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Naturens matskap  
– høsting av råvarer
Naturen er et matskap som 
inneholder masse spiselige 
råvarer. Ved å høste og spise det 
dere finner på tur, kan barna få 
erfare og oppleve naturen og det 
den gir oss.

Målet er å gi barna erfaringer og 
en begynnende forståelse om 
hvordan vi, på en bærekraftig 
måte, kan ta vare på og høste fra 
naturen vår – hvilke råvarer kan 
plukkes, hva må varmebehandles 
og hva er giftig?

Prosessen
Reflekter sammen over råvarer i 
naturen – hvilke som kan og ikke 
kan spises. Vis til konkrete bilder 
av råvarer som kan plukkes. 
Forklar barna at de må høre med 
en voksen før de spiser noe, slik 
unngår dere at barna får i seg 
giftige råvarer.

Bruk nærmiljøet hvor barna 
allerede er kjent og føler en 
tilhørighet til. Gi barna erfaringen 
og sanseopplevelsen ved å plukke 
og putte rett i munnen, som for 
eksempel blåbær. Råvarene kan 
brukes i matlaging, enten på 
tur eller tilbake i barnehagen. 
La barna få medvirke ut fra sine 
forutsetninger gjennom hele 
prosessen, fra høsting av råvarer, 
tilberedning og til å spise måltidet 
sammen i fellesskap.

• Dere kan lage brenneslesuppe og 
gransirup.
• Plukk med dere einebær, 
ramsløk, bladene til gaukesyre 
eller geitrams.
• Plukk ulike bær og lag syltetøy, 
gele, saft, pai, kompott osv.
• Bruk bær til topping i 
ulike grøter (se barnehage.
matjungelen.no/oppskrifter/).

Før dere drar ut på tur og plukker 
naturens råvarer, bør dere setter 
dere inn i hvilke råvarer som 
vokser i deres naturområde. 
Hvilken kan plukkes og spises 
med en gang, hvilken må 
varmebehandles først og hva er 
gift?

Viktig! Ikke plukk sopp om ingen 
av dere har kunnskap og erfaring 
om dette. Det finnes flere giftige 
sopptyper, og mange av disse 
ligner på de ikke giftige soppene.

Fra rammeplanen: Kropp, 
bevegelse, mat og helse
Vaner og handlingsmønstre tar 
form allerede fra tidlig alder. 
Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet 
ut. Barnehagen skal legge til 
rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og 

matkultur, mentalt og sosialt 
velvære og fysisk og psykisk 
helse.

Ifølge rammeplanen skal barna 
lære om hvordan de kan ta vare 
på naturen, føle tilhørighet til 
naturen og få innsikt i matens 
opprinnelse.

Personalet skal:
Tilrettelegge for opplevelser og 
erfaringer som fremmer barns 
forståelse av naturens egenart og 
bærekraftig utvikling.
Gjennom arbeidet med «kropp, 
bevegelse, mat og helse» skal 
barna få delta i aktiviteter hvor 
de får være i bevegelse i varierte 
miljøer med ulike opplevelser og 
sanseinntrykk.

Les mer: mhfa.no
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Smørstekt kantareller
Ingredienser
Til cirka 4 porsjoner

600 g kantareller
6 SS smør
2 neve kruspersille
2 ts salt og pepper

Fremgangsmåte
• Forvarm stekepanna (bruk helst 
jernpanne)
• Stekes i rikelig med meierismør
• Dryss på havsalt og kvernet 
pepper, mens du steker.
• Hakk kruspersille og dryss over 
før servering.

• Nytes godt alene eller for 
eksempel på et ristet foccaciabrød 
med god olivenolje.

Oppskrift hentet fra: 
turmat.no
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Sang og musikk på tur
Målet er at barna får sanselige 
erfaringer av musikk ute på tur, 
gjennom sang og utforsking 
av musikk. Utfordre barna til 
å lytte oppmerksomt og finne 
likhet i musikk og lyder, og 
sammenhenger mellom bilde og 
lyd.

Prosessen
Syng mens du går
Mens dere går på tur, hva med 
å synge en sang sammen? For at 
barna skal bli kjent med takt og 
puls, kan man gå, trampe eller 
marsjere til pulsen i sangen, slik 
at barna får en kroppslig erfaring 
av dette. Her kan det være gøy 
å variere med ulike sanger og 
taktarter. Eksempel: Alle fugler, 
jeg gikk en tur på stien, Per 
Spellmann og kjærringa med 
staven.

Lyd-bingo
Her skal barna gå på jakt etter 
lyder i skogen. Lag klart et ark 
(gjerne laminert) med et rutenett 
3×3 eller 4×4 med bilder av de 
ulike lydene. La barna krysse av 
etter hvert som de finner en ny 
lyd. Hvem blir først til å finne 4 på 
rad, eller til å fylle hele brettet? 
Forslag til lyder: Fuglekvitter 
(gjerne ulike fugler), løv som 
blåser i vinden, pinne som 
knekker, dyr (sau, ku, hund), 
vann som sildrer, regn osv.

Sang-memory
Denne aktiviteten egner seg 
godt å gjøre ved bålplassen 
med hele gruppen, gjerne 12 
eller flere inkludert barn og 
voksne. Aktiviteten passer godt 
for 4-6 åringer og går ut på at 
barnegruppen deles i par, hvor 
et par skal spille og resten av 
barnegruppen er «spillebrikker».
• Del barnegruppen i par. Paret 
som skal være spillere må ikke 
se parinndelingen i resten av 
gruppen.

• Parene velger hver sin strofe fra 
en sang. Eksempelvis «Jeg gikk en 
tur på stien»
• Når alle parene har valgt sin 
strofe blander de seg og spillet er 
i gang. «Spillebrikkene» fordeler 
seg i en bue, mens de to som skal 
spille står foran dem og kan velge 
hvilke to brikker de skal «snu».  
• Når man blir pekt på, skal man 
synge sin strofe. Er det lik sang 
eller ikke? Her er det om å gjøre 
å få flest par. Dersom spilleren 
får par, stiller spillebrikkene ved 
spilleren som fant paret. Hvem får 
flest par?
• Når alle parene er funnet, kan 
man spille en ny runde med nye 
par og gjerne nye sangstrofer.

Fra rammeplanen
Kunst, kultur og kreativitet
Gjennom arbeid med kunst, 
kultur og kreativitet skal 
barnehagen bidra til at barna:

Bruker ulike teknikker, 
materialer, verktøy og teknologi 
til å uttrykke seg estetisk.
Opplever glede og stolthet over 
egen kulturell tilhørighet.
Personalet skal:
Synliggjøre og skape estetiske 
dimensjoner i barnehagens inne- 
og uterom

Les mer: kunstkultursenteret.no
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Persisk brenneslesuppe
Ingredienser
Til cirka 4 porsjoner

400 g brennesler
1,5 l vann
3 stk kyllingbuljong
3 SS nøytral matolje
1 stk gul løk
1 bunt vårløk
0,5 stk hvitløk
1,5 ts gurkemeie/kurkuma
1 ts chili
1 SS tørkede korianderblader
2 ts tørket mynte
1 stk tørket lime
1 boks kikerter (ca 250 g)
1 boks bønner (ca 250 g)

Utstyr
Robuste og rene hansker (type 
oppvaskhansker)
1 saks
Primus, eller bål og utstyr for å 
koke opp en gryte
1 stor fjøl
1 kniv

1 sleiv
Boksåpner
1 stor kjele
1 bolle eller 1 kjele til
1 dørslag eller 1 hullsleiv
Suppeskåler og spiseskjeer

Fremgangsmåte
• Bruk robuste hansker og saks 
når du sanker brennesler. Plukk 
kun unge planter, og unngå dem 
som er i blomst.
• Rens og skyll brenneslene (fjern 
stilker, unntatt de aller fineste). 
Sanking og rensing vil ta litt tid, 
så vent med å fyre opp bål eller 
primus.
• Hakk løk, hvitløk og vårløk. 
Stikk noen hull i hel, tørket lime.
• Kok opp vann med 
buljongterninger i en stor kjele 
og ha i brenneslene når det 
fosskoker, litt av gangen.
• Kok brenneslene i 1-2 minutter. 
Fisk dem opp av kraften med 
hullsleiv, eller ha dem gjennom 

et dørslag mens du fanger opp 
buljongen/vannet! Brenneslene 
skal finhakkes når de har lunknet 
(nå trengs ikke hansker lenger).
• Sett den samme (tomme) kjelen 
på varmen igjen og varm oljen. 
Stek løken på middels varme i 
5-10 minutter til den blir bløt.
• Ha så i hvitløk, vårløk, 
gurkemeie og chili eller pepper. 
Surr i noen sekunder og slukk 
med buljongen.
• Kok opp og ha i de hakkede 
brenneslene, korianderblader, 
mynte og tørket lime. Kok opp 
igjen og la småkoke i 10 minutter.
• Rør inn boksene med kikerter 
og bønner/linser (uten lake) og la 
småkoke i minst 10 minutter til.
• Smak til med salt og pepper. Se 
også an væskemengden da det 
er meningen er at den er ganske 
tyktflytende.

Oppskrift hentet fra: 
turmat.no
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Vannkraft – bygg  
ditt eget vannhjul
Et vannhjul kan være 
utgangspunktet for lek, og for 
barns mulighet til å utfolde sin 
skaperglede og utforskertrang. 
Det bidrar foruten til mulighet 
for undring, ny læring og til gode 
spørsmål og samtaler. Spesielt 
relevant er det når vi snakker om 
tema som miljø, energi, bærekraft 
og vann.

Prosessen
Denne aktiviteten starter med at 
barna bygger sitt eget vannhjul. 
Dette er en aktivitet som barna 
og personalet kan samarbeide 
om i barnehagen. Vannhjulet blir 
deretter med på tur til nærmeste 
elv eller vann. Her kan barna se 
hvordan vannhjulet beveger seg 
når det møter vannet. De kan 
også bruke en bøtte til å samle 
vann og heller over vannhjulet. 
Vannhjulet kan også brukes 
ute i barnehagen, ved hjelp av 
hageslangen. Vannmengden 
justeres med krana, og vi kan 
demonstrere hva som skjer når 
det kommer mye eller lite vann. 
Når det kommer lite vann beveger 
vannhjulet seg sakte, mens når 
det kommer mye vann beveger 
det seg kjempefort. Vi kan benytte 
anledningen til å snakke om 
hvordan vi produserer strøm. Når 
det kommer lite vann, produseres 
det lite strøm, mens kommer det 
mye vann produseres det mye 
strøm.

Vannhjulet kan også brukes som 
utgangspunkt for å snakke om:
• Naturkrefter
• Vannkraft
• Hvorfor trenger vi strøm?
• Energi og energisparing
• Vann og hvorfor vann er viktig 
for mennesker og dyr
• Biologisk mangfold i elva

Du trenger: En liten trekloss, 
tomme melkekartonger, 
tegnestifter, spiker, saks og 
hammer. Treklossene bør 
forberedes av personalet i 
forkant. Lag et merke i midten 
av treklossen på hver side. Bruk 
hammeren og slå en spiker inn 
i hver side, ikke så langt, men 
slik at den sitter godt fast. Klipp 
ut fire like store rektangel av 
papp fra melkekartongene. 
Bruk tegnestifter til å feste de 
på hver side av treklossen. Nå er 
vannhjulet klart til å testes!

Fra rammeplanen
Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan få et mangfold 
av naturopplevelser og få 
oppleve naturen som arena for 
lek og læring. Barnehagen 
skal legge til rette for at barna 
kan forbli nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, 
oppleve tilhørighet til naturen 
og gjøre erfaringer med bruk av 
teknologi og redskaper. Gjennom 
arbeid med natur, miljø og 

teknologi skal barnehagen bidra 
til at barna:
• Opplever, utforsker og 
eksperimenterer med 
naturfenomener og fysiske lover.
• Får kjennskap til naturen og 
bærekraftig utvikling, lærer 
av naturen og utvikler respekt 
og begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på 
naturen.

Personalet skal:
Opplevelser og erfaringer i 
naturen kan fremme forståelse for 
naturens egenart og barnas vilje 
til å verne om naturressursene, 
bevare biologisk mangfold og 
bidra til bærekraftig utvikling.

I arbeid med fagområdet skal 
personalet stimulere barnas 
nysgjerrighet, utvide deres 
forståelse og bidra til undring, 
undersøkelser, utprøvinger og 
eksperimentering.

I barnehagen skal barna få leke og 
utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang.
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Rislapper av grøtrester
Ingredienser
5 dl risgrøt
3 egg
1 dl hvetemel
(alternativt ca 2 dl pannekakemix 
fra pose)
Røra blir litt tjukk, og det kan 
være nødvendig å spe den ut med 
mer melk.
Husk å ta med smør til steking.

Rislappene stekes i panne på bål 
eller stormkjøkken.
Lappene skal flyte litt ut i panna, 
og bli på størrelse med håndflaten 
din (ikke medregnet fingre).

Forslag til ekstra smak og 
tilbehør:
• Ha en halv teskje kardemomme 
i røra, og en halv dl hakkede 
mandler
• Gjør det enkelt med jordbær- 
eller bringebærsyltetøy

• Gjør det litt mer spennende med 
asiatisk kayasyltetøy (basert på 
kokos og pandan) og en klatt smør 
som smelter. Søtt og godt…
• Server med lønnesirup, kanel, 
hakkede nøtter og rosiner
• Server med friske (eller litt 
frosne) bær og søt balsamicosirup

Oppskrift hentet fra: 
turmat.no



Denne brosjyren er laget av
 

Nasjonalt kunnskapssenter 
for barnehager 

i samarbeid med 

Bidragsytere 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
matematikksenteret.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
mhfa.no

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
kunstkultursenteret.no

Ønsker du Naturpilot-kurs i din barnehage? 
Vi kan hjelpe dere med: 

• Hvordan bruke naturen som leke- og læringsarena
• Naturen i møte med rammeplan

• Ideer og tips til aktiv lek og risikofylt lek

kunnskapssenteret@nkfb.no
nkfb.no

Friluftsliv i skolen
norskfriluftsliv.no/friluftsliv-i-skolen


