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Sak: AU-sak 54/17 

 Uttalelse vedrørende friluftsfag ved Knut Hamsun vgs i Hamarøy kommune  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 82 000 innbyggere. 

Salten regionråd viser til at Nordland fylkeskommune siden høsten 2013 har tilbudt frilufts-
livsfag som et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Tilbudet er 
godkjent som et forsøk og lagt til Knut Hamsun videregående skole. Studiet bygger på en 
lokalt utviklet læreplan og er bygd opp tilsvarende idrettsfag med fordypning i felles og valg-
frie programfag, i tillegg til fellesfagene som ligger som en grunnbase i tilbudet. Erfaringene i 
prosjektfasen er meget gode, og vi oppfatter at det i Nordland fylkeskommune er politisk 
enighet om at tilbudet bør videreføres.  

Salten Regionråd er kjent med at Utdanningsdirektoratet har varslet at tilbudet ikke vil kunne 
videreføres før sluttrapportering er gjennomført og at tilbudet eventuelt blir godkjent som et 
permanent tilbud. Dette medfører at det fra høsten 2018 ikke kan tas opp nye elever, noe vi 
anser som svært uheldig.  

Salten regionråd viser til at erfaringene og evalueringen så langt er positive, både med tanke 
på rekruttering, frafall og læring. Friluftslivsfag gir mer robuste elever med praktisk og teore-
tisk forankring. Det bidrar til folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, entreprenør-
skap og gir sosial kompetanse, i tråd med den overordnede delen av læreplanen, som ble 
fastsatt 1. sept. Der står det at: «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt 
for naturen og klima- og miljøbevissthet». Kompetansen tilbudet gir etter tre år i videregåen-
de skole er viktig, nyttig og relevant som basis innenfor mange fagområder, fra forskning til 
forsvar og undervisning, og videre til helse, reiseliv, entreprenørskap og ingeniørfagene.  

Salten regionråd mener på denne bakgrunn at friluftslivsfag snarest bør inkluderes i tilbudet 
innen studieforberedende utdanningsprogram (sammen med idrettsfag). Departementet bør 
bidra til at forsøksskolen kan fortsette tilbudet fram til læreplanen er endelig godkjent. 

Salten Regionråd ber videre om at innlemmelsen av friluftslivsfag i det nasjonale læreplan-
verket tas inn som en del av den revisjonen som nå pågår i regi av Kunnskapsdepartemen-
tet. 


