Invitasjon til kurs for lærere i grunnskolen
”Samisk tradisjon - friluftsliv i praksis”

30. - 31. mars 2011
Altevatnet, Bardu

Kurs for lærere i grunnskolen – samiske elementer i K06
Kurset retter seg mot lærere i grunnskolen. Innholdet er knyttet til de samiske
elementene i K06 som kan kombineres med friluftsliv. Hovedmålet med kurset er at
lærerne skal ha handlingskompetanse til å kunne gjennomføre egen praktisk
undervisning på sin skole. Innholdet er basert på den bærekraftige delen av den
samiske tradisjonen, hvor det bærekraftige liv i naturen var sentralt.
Selve kursaktiviteten er praktisk – det vil si at vi vektlegger erfaringsbasert læring/
eksemplarisk undervisning. Dette sammenfaller med samisk tradisjonell måte å være
og lære på i naturen. Videre vektlegges det å gi lærerne kjennskap til tradisjonelle
sider ved samisk barneoppdragelse.
Program:
Onsdag 30. mars
10.00 - 11.00

Ankomst, innlosjering

11.00 – 16.00

SKITUR - Samiske høstingstradisjoner:
Vi lærer å sette rypesnarer og hvordan isfisket foregikk
Alle tar med stor nistepakke og termos med noe varmt. Vi går til
Livatnet etter en runde i rypeterrenget.

16.00

Matlaging – vi koker samisk tradisjonsmat

16.00

Vi syr skinnposer/ kaffepose

1800 - 19.00

Middag

19.00

Samisk kultur og barneoppdragelse
Vi ser på stjernehimmelen (ved klarvær)

Torsdag 31. mars
08.00 – 09.00

Frokost

09.00 – 12.00

Værtegn
Vi ser på snøforhold og vinterbeiteforholdene for rein
Lasso-cup

12.00 – 13.00

Varm lunsj

13.00 – 14.30

Pedagogisk tilnærming og arbeidsmåte

14.30 – 15.00

Pakking, rydding og hyttevask

15.00

Avreise

Kurslærere: Helga J. Rudaa, Norsk leirskoleforening, Ingrid Frenning, Universitetet i
Tromsø, Toril Skoglund, Troms fylkeskommune, Margrethe Kemi, reindriftsutøver og
Torbjørn Berglund, Fjelltjenesten. Endringer kan skje.
Hvor: Altevasshytta, Altevatnet, Bardu. Se kart.
Overnatting: Overnatting i Troms Turlags hytte.
Ta med: Egnede klær og utstyr tilpasset årstiden og været. Vi skal være ute hele
kurset.
Sovepose, liggeunderlag, varme, vindtette klær og sko, skiutstyr, notatblokk, blyant,
fotoapparat, utstyr til personlig hygiene, toalettpapir, hodelykt, kniv, termos, flora,
spade, tørrmat til frokost må alle ta med.
Mat: Middag på torsdag og lunsj på fredag sørger vi for. Hver og en tar med egen
niste til torsdag og frokost på fredag. Meld i fra om evt matallergier.
Pris: Kurset har ingen deltakeravgift. Reise- og vikarutgifter dekkes ikke.

Livatnet
Altevasshytta

Kart: www.godtur.no

Hvem kan delta: Alle som underviser i grunnskolen /SFO kan delta på kurset, MEN
de skolene som melder på minst to lærere vil bli prioritert.
Påmelding: Innen 15. februar 2011 til toril.skoglund@tromsfylke.no

Påmeldingen skal inneholde: Navn, skole, trinn, e-postadresse og mobiltlf nr. til
deltaker. Det må også framkomme av påmeldingen om en vil delta på alle tre kurssamlingene eller bare en eller to. På grunn av plassbegrensninger kan vi maksimalt
ta i mot 16 deltakere, så ”først til mølla” gjelder ved påmelding!
Kontaktperson:
Toril Skoglund, rådgiver friluftsliv, Troms fylkeskommune
e-post: toril.skoglund@tromsfylke.no, Tlf 777 88 179
Kursserie med tre kurs
Dette kurset er et ledd i en kursserie på tre kurs. Det er fritt valg om man vil delta på
alle kursene eller bare på ett eller to. I tillegg til dette vinterkurset skal det også være
et vår- og et høstkurs. Finansiering er en forutsetning.
Aktuelle tema på vår og høstkursene:
Etablere lavvoleir, livet i lavvoen, bål, matlaging, garving av skinn, bær,
historiefortelling og sagn, medisinplanter, urter, reindrift, roing, fiske, tau/ reip, og joik.
På det siste kurset ønsker vi at kursdeltakerne presenterer de gode eksempler fra
”hjemmearbeidet”. I tillegg vil vi prøve å få til en utstilling av produkter som er laget i
løpet av kurset.
NB!
Vi ber om at de som melder seg på vinterkurset, også tenker på at det blir mulig å
være med videre. Hvert av kursene skal følges opp med et obligatorisk
mellomarbeid.
Mellomarbeidet består i å gjennomføre praktiske friluftslivsaktiviteter i naturen med
basis i samiske elementer i K06, basert på arbeidsmåtene som brukes på kurset.
Det vil si å gjennomføre aktiviteter og å utvikle nye aktiviteter som elevene skal være
med på å forme. Det skal skrives en logg/ fortelling om hvordan dette arbeidet har
vært utført og fungert (hva er blitt gjort, hva har jeg lært og hva synes jeg var lurt) av
kursdeltakerne. Det vil bli gitt en rimelig frist for dette arbeidet.

Velkommen på kurs!

Med vennlig hilsen
Troms fylkeskommune
i samarbeid med Norsk leirskoleforening og Universitetet i Tromsø.
Påmeldingsskjema:
navn
skole

trinn

e-post

mobilnr

hvilke kurs

