


































Arbeidsplan 2019 
 

 

 

ØKONOMI OG PERSONAL (Ansvar: Geir H.) 

• Medlemskontingenten økes ikke. Kommunene faktureres i juni.  

• Søke om tilskudd, rapportere, inndrive tilskudd og betale regninger ved forfall 

• Avholde utviklingssamtaler. 

• Utlyse og ansette ledere til friluftsskolene (ca. 15 personer) 

• Gjennomgang av internkontrollsystemet, fast ansatte sammen med sommervikarene 

 

MØTEVIRKSOMHET (Ansvar: Geir H.) 

• Avholde 3 styremøter i friluftsrådets lokaler. 

• Årsmøtet avholdes i løpet av mars. Vertskapet går på rundgang mellom kommunene. 

• Representasjon på friluftskonferansen, og ledersamling.  

• Profilering og stand under Arendalsuka (adm. og styret). 

 

MEDLEMSOPPFØLGING (Ansvar: Geir H.) 

• Stille opp på forespørsler og informere om vår virksomhet i by-/kommunestyrene. 

• Avklare videreføring og eventuell utvidelse av Kyststiprosjektet. 

 

OVERORDNET PLANARBEID (Ansvar: Geir H.) 

• Gi uttalelser til aktuelle fylkesdelplaner, forvaltningsplaner etc. 

• På forespørsel gi uttalelser ved rullering av kommuneplaner/ aktuelle kommunedelplaner. 

 

KARTLEGGING OG VERDSETTING (Ansvar: Geir H.).   

• Sluttføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Gjerstad kommune, etter 

Miljødirektoratets veileder M98.   

 

KYSTSTI (Ansvar: Rebecca og Kristian) 

• Planlegging, grunneierdialog, avklaringer, fadderordninger, merking og skilting av delstrekninger 

og rundløyper fra Grimstad grense til Vippa bro og Hisøy, mot Arendal sentrum.  

 

TURKART (Ansvar: Eirik og Geir H.) 

• Utgi turkart og turguide for Åmli kommune. 

• Oppfølging av salgssteder. 

 

DIGITAL INFORMASJON (Ansvar: Eirik og Geir H.) 

• Intern opplæring av publisering på nye hjemmeside www.friluftsrådet.no   

• Oppfølging av våre 15 telleapparater på egen nettside og på www.friluftskart.no  

• Oppfølging av GPS-sporing av 17 løypemaskiner på www.skisporet.no  

• Profilere Friluftsrådet Sør på facebook. 

 

LÆRING I FRILUFT (Ansvar: Vibeke) 

• Gjennomføre skogdager i Grimstad og Froland, sammen med skogselskapet 

• Arbeide for å få Samisk kultur i Den Kulturelle Skolesekken 

• Gjennomføre marinbiologikurs for skoleklasser og barnehager i mai/juni og august/september. 

• Holde inspirasjonskurs/aktivitetsdager for pedagoger og elever ved den enkelte skole 
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LIVREDNINGSKURS (Ansvar: Rebecca) 

• Tilby personalet i barnehager og skoler å ta livredningsprøven hos oss for 500 kr/deltaker. 

 

FRILUFTSSKOLER (Ansvar: Eirik) 

• Gratis Friluftsskoler for barn fra 10 - 13 år i alle medlemskommuner i løpet av sommerferien. 

• Gjennomføre følgende 4 dagers friluftsskoler med overnatting i: Froland (1), Åmli (1), Vegårshei 

(1), Tvedestrand (1), Risør (2) Gjerstad (2), Nissedal (2) og Grimstad (4). 

• Gjennomføre 5 dagers friluftsskoler uten overnatting på Tromøy (4) og Hisøy (3) i Arendal. 

 

SØRUGA - SOMMERLEIR (Ansvar: Vibeke) 

• Aktivitetsleir (uke 26) for barn på KilandSenteret.  

 

ENKELTAKTIVITETSDAGER (Ansvar: Eirik) 

• Åpen dag på Arendal kunstisbane for barn og ungdom onsdag i vinterferien 

• Åpen dag i alpinbakken på Vegårshei for barn og unge fredag i vinterferien 

• Naturens dag på Bjørnebo, sammen med Skogselskapet og 4H. 

• Aktivitetssøndag for barnefamilier i lysløypa ved Birkenlund i høstferien 

• Andre aktivitetsdager etter forespørsel og kapasitet 

 

MARKA FRILUFT (Ansvar: Eirik) 

• Drift og utvikling fritidstilbudet i tett samarbeid med kulturnettverket i Arendal kommune 

 

NATURLOS (Ansvar: Vibeke) 

• Invitere til og koordinere arbeidet med årets program. 

• Markedsføre Friluftskolene og Marka Friluft  

• Utarbeide, trykke og distribuere brosjyren. 

• Profilering av turer og aktiviteter for alle målgrupper 

 

FRISKLIVSSAMARBEID (Ansvar: Eirik) 

• Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene (Grimstad kommune).  

• Videreutvikle Månedens tur til Familiens tur på Telltur.  

 

PSYKISK HELSE (Ansvar: Geir H.) 

• Videreføre samarbeidet om lukkede turgrupper for mennesker med psykiske utfordringer. 

 

FUNKSJONSHEMMEDE (Hovedansvar: Vibeke og Eirik) 

• Kurs for voksne som arbeider med barn med funksjonsnedsettelser, på forespørsel 

• Aktivitetssamarbeidspartner på Hovdenleiren 

• Søke midler til etablering av friluftstilbud for barn og unge med ulik grad av psykisk 

funksjonsnedsettelse.  

 

MINORITETSGRUPPER (Ansvar: Vibeke) 

• Medvirke til/arrangere aktivitetsdager for kvalifiseringstjenesten i Grimstad, voksenopplæringen i 

Risør/Gjerstad/Vegårshei, norskopplæringen i Arendal/Tvedestrand og eventuelt andre kommuner. 

 


