
DET LIGGER 
I VÅR NATUR
SKOLE OG BARNEHAGE

Naturopplevelser for livet



Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen 
i skolene og barnehagene i Telemark. Vi  tilbyr  friluftslivskurs og aktiviteter både for 
ansatte, barn og unge. Vi har også tilrettelagt  hytter med tanke på skole og barne-
hage.  Utover de tilbudene som blir presentert i brosjyren, tilbyr vi  tilpassede opp-
legg, blant annet  med kano, orientering, mat på tur og allemannsretten. Vi kommer  
gjerne på besøk til dere! 

Ta kontakt med Dag-Øyvind Olsen Djuvik for en 
prat om Telemark Turistforenings tilbud til skoler og 
barnehager: dag-oyvind.olsen@turistforeningen.no 
eller telefon 35 53 25 55.

TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE

Alle som 
ferdes mye ute i 

naturen blir glad i den, og det man er glad i 
ønsker man også 

å ta vare på.
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FRILUFTSKURS FOR ANSATTE I SKOLE OG BARNEHAGE 

Alle som jobber i skoler og barnehager bør ha kompe-
tanse på å ta med barn og unge ut i naturen. Våre kurs gir 
opplæring i friluftslivsferdigheter som er avgjørende for 
gode opplevelser ute. I tillegg gir vi deg 
gode aktivitetstips til hva du kan 
gjøre ute i skole- og barnehage-
sammenheng. Vi tilpasser 
kurset til deres behov hva 
gjelder innhold og lengde. 

Vi setter opp et  kurs 
per år, men vi tar også 
i mot bestillinger 
fra personalgrupper 
som ønsker kurs.

LEK OG LÆR

Boka med tips og 
inspirasjon til å ta 
med barn i alle 
aldre ut i naturen.

Kan kjøpes i vårt 
tursenter i Skien 
eller bestilles ved 
å kontakte oss. 

Boka koster kr 220,-



Ønsker du å ta med klassen på tur, men er litt usikker og trenger nye ideer til hva dere kan finne på ute? 
Meld klassen på til Friluftsdagen! 

Denne dagen kommer Telemark Turistforening til din skole og holder kurs. Vi lager mat på bål, setter opp gapahuk og 
går gjennom flere morsomme uteaktiviteter. Skolen stiller selv med et egnet naturområde og mat til å lage enkel lunsj på 
bålet. Lærere uten mye friluftslivserfaring oppfordres spesielt til å være med på denne dagen. 

Friluftsdagene foregår på høsten etter 15. september. 

AKTIVITETSDAGER FOR 4.–6. TRINN
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AKTIVITETSDAGER FOR 4.–6. TRINN OPPTUR

Hvert år inviterer Telemark Turistforening alle åttendeklassinger ut på tur den første onsdagen i mai. Vi har ni forskjellige 
Oppturer i Telemark. Vi tilrettelegger for en fin tur i deres nærområde. På landsbasis er rundt 30.000 åttendeklassinger 
på tur denne dagen. Dette vil dere ikke gå glipp av!
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TURBOTRÅKK

Hver høst inviterer Telemark Turistforening alle tre-, fire- og fem-åringer i Telemarks barnehager til Turbotråkk. Arrange-
mentet foregår i Skien fritidspark mellom kl 10.00–14.00. 
Langs en to kilometer merket rundløype i skogen vil barna møte på de underligste ting. Det er også konsert og even-
tyrstund. Barnas turlags Turbo er alltid på plass. Er dere? 

PÅ HYTTETUR MED TELEMARK TURISTFORENING

Telemark Turistforening legger til rette for skoleturer til 
fjells og i nærmiljøet. Vi har flere hytter som kan leies, og 
er tilrettelagt for skoleklasser på tur. Så her er det mulig-
het for aktive, sosiale og lærerikedager.

SILDEVIKA
Sildevika ligger rett ved sjøen i Porsgrunns skjærgård. Hytta 
har innlagt strøm, komfyr med kokeplater på kjøkkenet og 
friskt vann fra en kran på hytteveggen. I tilknytning til hytta 
er det brygge, badeplasser og et stort grøntareal som kan 
brukes til aktiviteter og oppsetting av telt og lavvoer. 
På Sildevika er det utstyr som egner seg for undervisning 
rundt livet i fjæra. Hytta har 10 sengeplasser. Lavvoer kan 
lånes til overnatting for større grupper. 
Døgnpris for skoleklasser på Sildevika er kr 1.000,-

FLEKKERHYTTA
Flekkerhytta ligger idyllisk til ved vannet Flekkern på Svanstul 
i Sauheradfjella. Her kan en fiske om sommeren og gå rett 
ut i lysløypa vinterstid. Hytta er tilrettelagt for skoleklasser og 
barnehager som vil på tur.  Den er utstyrt med blant annet lav-
voer, kanoer, primuser, opplæringskart og kompass. 
I tilknytning til hytta er det laget en liten natursti. I første etasje 
er det et samlingsrom hvor en kan ha undervisning eller lunsj. 
Ute er det bålplass med benker og egen grillhytte som kan 
benyttes. På veggen på hytta er det en liten klatrevegg, og 
i nærheten av hytta er det en stor klatrevegg i fjellet. Lån av 
utstyr må avtales på forhånd. 
På forespørsel stiller TTF med aktivitetsledere som legger til 
rette for aktive dager med klatring, kano, orientering m.m.
Hytta har seks soveplasser. Lavvoer kan lånes til overnatting. 
Døgnpris for skoleklasser på Flekkerhytta er kr 500,-
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Mer informasjon på:
www.telemarkturistforening.no 

Telemark Turistforening
Nedre Hjellegate 2 , 3707 Skien

telemark@turistforeningen.no
dag-oyvind.olsen@turistforeningen.no

 Telefon 35 53 25 55


