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FORSLAG OM LOVFESTING AV LEIRSKOLE OPPHOLD - INNSPILL 
 
Vi viser til Dokument 8: 146 S (2014-2015) med forslag om lovfesting av elevenes rett til 
leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. 
 
Norsk Friluftsliv representerer de 15 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med 
til sammen rundt 760.000 medlemskap. En av hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å 
ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder i 
lover og regler som fremmer friluftslivet i Norge. 

 
Norsk Friluftsliv er opptatt av en skole som bruker friluftsliv/uteskole, både som læringsarena 
og som et viktig virkemiddel for å få til en inkluderende skole.  Det er dokumentert en klar 
sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse (både fysisk og psykisk). Det er også en 
tydelig sammenheng mellom fysisk aktivitet/motorisk trening og faglige prestasjoner i 
teoretiske fag. Evnen til å lære forutsetter også et trygt og godt miljø der den enkelte elev 
trives og ikke utsettes for mobbing. En satsing på friluftsliv i skolen vil ha svært positive 
effekter og blant annet gi bedre helse, økt læringskvalitet og økt trivsel og bedre sosialt miljø. 

 
Evnen til å ferdes i naturen er en viktig del av den norske kulturen. Skolen når elever fra alle 
sosiale lag. Elever med leirskoleopplevelser får med seg praktisk erfaring og 
mestringsopplevelser i natur på en helt annen måte enn hva man får til i en vanlig 
skolehverdag. Norsk Friluftsliv mener derfor at en ukes leirskoleopphold i løpet av 
grunnskolen er et svært viktig bidrag til å få positive frilufslivsopplevelser og en inkluderende 
skole med bedre trivsel og økt læringskvalitet.  

 
Etter at finansieringen av leirskoleoppholdet ikke lenger er øremerket, men i stedet går inn i 
rammetilskuddet, ser vi at en del kommuner ikke prioriterer dette. Dette mener vi er svært 
uheldig og vi støtter derfor forlaget om å lovfeste retten til leirskoleopplæring i løpet av 
grunnskolen. I motsatt fall vil vi dessverre se at færre og færre opplever å komme på 
leirskole framtiden.  
 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, 
Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne,  Norges Klatreforbund,  Norsk Orientering, 
Norges Padleforbund,   Norges Røde Kors Hjelpekorps,   Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, 
Syklistenes Landsforening. 

 



 
 
 
 
For svært mange er leirskoleoppholdet det de husker best fra skoletiden og ser tilbake på 
med størst glede. Vi håper derfor komiteens medlemmer ser verdien av et slik 
leirskoleopphold, både for den enkelte og samfunnet som helhet, og sørger for at alle elever 
sikres en slik rett. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

       
Lasse Heimdal       Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær       rådgiver 
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