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Forord
Dette er sluttrapporten for prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp (ASAK). Det er en god 
følelse å avslutte et prosjekt hvor vi har nådd våre mål, og hvor det ligger så godt til rette 
for videre oppfølging og varig effekt. 

Sparebankstiftelsen DNB gikk inn med 15 millioner kroner i ASAK for drøye tre år siden. 
På vegne av styret i ASAK gjenstår det bare å takke alle deltagende ungdomsskoler 
i Oppland for den fantastisk gode innsatsen og alt arbeidet som de har lagt ned i 
prosjektperioden for å stimulere til økt fysisk aktivitet og bevegelsesglede. En stor takk 
går også til alle våre samarbeidspartnere. 

Lykke til videre i det viktige folkehelsearbeidet for mer aktive, sunne, friske og glade 
ungdommer.

 Trond Johnsen   Stian Hauge 
 Styreleder ASAK    Prosjektleder ASAK
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Aktivt sinn – aktiv kropp (ASAK) er et treå-
rig skoleprosjekt finansiert av Sparebank-
stiftelsen DNB med 15 millioner kroner 
i anledning Ungdoms-OL 2016. Det er 
Fylkesmannen i Oppland som har vært pro-
sjekteier og ansvarlig for selve gjennomfø-
ringen av prosjektet fra planleggingsstadiet 
til det nå avsluttes høsten 2017. Samtidig 
har det vært et bredt og godt samarbeid 
med flere eksterne parter i alle prosjektets 
faser. 

Visjonen har vært at prosjektet skal bidra 
til livslang bevegelsesglede hos alle ung-
domsskoleelevene i Oppland. Målsettingen 
har vært å stimulere til økt fysisk aktivitet. 
I tillegg ville vi vurdere hvorvidt, hvordan 
og i hvilken grad iverksatte tiltak har bidratt 
til økt trivsel og mestringsfølelse, bedret 
psykososialt skolemiljø og økt forståelse 
for betydningen av fysisk aktivitet og sunt 
kosthold. Det har også vært et sentralt 
moment i prosjektet at alle tiltakene skal 
evalueres fortløpende med mål om at 
kunnskap og erfaring skal deles innad i sko-
lene og mellom deltagerskolene i Oppland.

Ungdomsskolene i Oppland har søkt 
prosjektet om midler til tiltak de selv 
ønsket å gjennomføre innenfor følgende 
fire hovedområder: 1) Anlegg og utstyr, 2) 
Kompetanseheving, 3) Arrangement og 4) 
Kosthold og ernæring. Vårt utgangspunkt 
har hele veien vært at skolen vet best selv 
hvor skoen trykker. En skole kjenner seg 
selv best, vet hva som allerede gjøres i 
deres skole, hvilke muligheter og ressurser 
skolen selv har og hva som mangler. Derfor 
har vi invitert ungdomsskolene i Oppland 
til å søke om midler til å gjennomføre 
tiltak de selv mener er best på deres skole, 
innenfor gitte søknadskriterier. 

Aktivt sinn – aktiv kropp har på mange 
måter blitt en suksess.  Målene som ble 
satt i 2013 er i vesentlig grad oppnådd. De 
15 millioner kronene som Sparebankstif-
telsen DNB på modig vis bidro med inn i 
prosjektet er delt ut til ungdomsskolene 
i Oppland etter søknader på en åpen og 

på dette spørsmålet. 

Alle med?  
Nei. Alle er ikke med hele tiden, heller ikke 
etter tre år med ASAK. Og i hvert fall ikke 
på alle skolene. Men, vi ser at noen skoler 
lykkes bedre enn andre på dette området, 
og at tvang faktisk er en suksessfaktor. Sagt 
på en annen måte er faste planer med 
klare forventninger om at alle stiller opp 
og gjennomfører en vesentlig faktor - som 
med alt annet på skolen. En annen suksess-
faktor er å stimulere til indre motivasjon 
ved å legge til rette for aktiviteter som alle 
kan være med på, og som gir variasjon og 
mestring. Skoler med helhetlige og gode 
aktivitetsplaner som legger opp til varierte, 
motiverende og morsomme aktiviteter 
som alle kan være med på, og som stiller 
klare forventninger og samtidig tilrette-
legger for stor grad av elevinvolvering og 
engasjement, lykkes best. Etter tre år med 
ASAK er det en helt annen holdning og be-
vissthet på dette området blant ASAK-sko-
lene. Sånn hadde det ikke blitt hvis skolene 
og lærerne som står i dette hver eneste 
dag, ikke hadde merket at denne måten å 
jobbe på, virker.  

Varige tiltak? 
Svaret på dette punktet er høsten 2017 et 
klart og tydelig vet ikke. Det er umulig å 
si på dette tidspunktet om tiltakene ute i 
skolene kommer til å fortsette etter pro-
sjektperioden er over. Selv om prosjektet 
Aktivt sinn – aktiv kropp har gått over tre 
år, er tiltakene og arbeidet i skolene i for-
bindelse med prosjektet nettopp kommet i 
gang. Det tar tid å etablere den type tiltak 
som vi ønsker å stimulere til i skolene. Det 
må vi bare erkjenne. Men, alle skolene 
rapporterer selv at dette kommer til å ha 
varig effekt. De sier selv at tiltakene ved 
deres skole er bærekraftige, og begrunnel-
sene fra de forskjellige skolene er plausible 
og gode. Alle er sågar skråsikre på at de 
tiltakene som er startet, eller forsterket, 
gjennom ASAK, kommer til å utvides, for-
bedres og/eller videreføres i den enkelte 
skole. Men det gjenstår altså å se. 

Innledning / sammendrag

ryddig måte. 38 av 42 offentlige ungdoms-
skoler i Oppland er gjennom prosjektet 
Aktivt sinn – aktiv kropp tildelt midler til 
mer fysisk aktivitet og andre trivsels- eller 
helsefremmende tiltak. Om lag 93 prosent 
av ungdomsskoleelevene i Oppland har 
vært involvert i et tiltak støttet av prosjek-
tet på sin skole i løpet av perioden. Ung-
domsskoler i 25 av fylkets 26 kommuner 
har vært involvert. Vi kan si oss svært godt 
fornøyd med i hvor stor grad vi har nådd ut 
til fylkets ungdomsskoleelever. 

Men i tillegg til å stimulere til økt fysisk 
aktivitet blant Opplands ungdomssko-
leelever, har ASAK bidratt til økt trivsel 
og mestringsfølelse hos elevene, bedret 
psykososialt skolemiljø, og økt forståelse 
for betydningen av fysisk aktivitet og sunt 
kosthold blant elevene? Har ALLE vært 
med? Har vi klart å skape varige tiltak? La 
oss se på svarene punkt for punkt:

Mer fysisk aktivitet?  
Ja, ut fra de rapportene og tilbakemeldin-
gene vi har fått fra skolene selv må vi svare 
et ubetinget ja på dette spørsmålet. Samti-
dig må vi avvente forskningsrapportene fra 
Sykehuset Innlandet for et uavhengig svar 
angående dette.  

Bedre/mer variert fysisk aktivitet?  
Ja, ut fra søknadene, alle rapportene og 
andre tilbakemeldinger vi har fått inn gjen-
nom prosjektet må vi svare et ubetinget ja 
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I tillegg er det slik at Fylkesmannen i Opp-
land ikke kommer til å slippe helt taket i 
ASAK selv om prosjektperioden er formelt 
over. Det er etablert et nettverk og en 
arena for erfaringsdeling som Fylkesman-
nen i Oppland ønsker å videreføre ved å ta 
ansvaret som tilrettelegger og koordina-
tor. Så må vi ikke glemme at skolene ikke 
startet på null. Ungdomsskolene i Oppland 
har gjennom ASAK på frivillig basis fått mu-
ligheten til å forsterke og forbedre det de 
allerede var gode på, og ønsket å forbedre. 
Alle skolene fortsetter nå selvsagt sitt 
daglige virke, også på dette området – et 
område som gjennom ASAK har fått ekstra 
oppmerksomhet og som det er stimulert til 
en økt innsats på fordi skolene selv ønsker 
det.

Livslang bevegelsesglede  
– har vi skapt mer lyst til å være i aktivitet?  
I skriftlige rapporter, i samlinger og mø-
ter, er tilbakemeldingene tydelige på at 
det gjennom ASAK er skapt et trøkk, en 
bevissthet og et engasjement rundt dette 
med fysisk aktivitet ute i skolene som ingen 
har opplevd før. Det er skapt et felleskap 
og en arena for erfaringsdeling og kunn-
skapsinnhenting som ikke har eksistert 
før, og som veileder og inspirerer. Lærerne 
og skolelederne i tiltaksskolene opplever 
at ASAK-tiltakene virker positivt inn på 
elevene. Det er mange opp- og nedturer 
for en gjennomsnittlig ungdomsskoleelev. 
Mye skjer på kort tid, med høy intensitet 
og til tider overveldende emosjoner. Det er 
svært vanskelig å måle hva som har positiv 

effekt på ulike parametere for en ung-
domsskoleelev. Men tilbakemeldingene fra 
skolene er entydige: En skolehverdag der 
det legges opp til varierte og morsomme 
aktiviteter i et fellesskap med faste, vel-
kjente rammer, gir elever som opplever 
mestring og bevegelsesglede, samhold og 
vennskap, økt trivsel og bedre skolemiljø. 

I samarbeid med forskere ved Barne- og 
ungdomsavdelingen ved Sykehuset Inn-
landet har vi gjennomført spørreunder-
søkelser i starten og slutten av prosjektet. 
Når resultatene fra disse undersøkelsene 
foreligger vil vi kunne si mer eksakt hva 
elevene selv mener angående trivsel og 
bevegelsesglede.   
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samtidig som vi har kombinert innhenting 
av praktiske erfaringer som elevene og sko-
lene selv har opplevd, med et rammeverk 
der en realistisk gjennomførbar og samti-
dig strukturert informasjonsinnhenting har 
vært gjort så likt som mulig på alle skolene. 
Vi har utviklet et slikt felles rammeverk i 
samarbeid med representanter for skolene 
og det vitenskapelige miljøet ved Barne- 
og ungdomsavdelingen ved Sykehuset 
Innlandet. Vi sitter nå i dag på en betydelig 
mengde dokumentasjon og erfaringer om 
de ulike helsefremmende tiltakene i alle 
ASAK-skolene over en treårsperiode. Slik 
prosjektet er organisert fra begynnelsen av 
har det i avslutningsfasen blitt helt åpen-
bart at det er en så stor og krevende jobb 
å gå gjennom, analysere, sammenfatte, 
bearbeide og formidle våre funn på en god 
måte til de målgruppene vi gjerne vil nå ut 
til, at Fylkesmannen i Oppland i samarbeid 
med Nasjonalt senter for mat, helse og 
fysisk aktivitet og forskergruppen ved Bar-
ne- og ungdomsavdelingen ved Sykehuset 
Innlandet, vil se nærmere på dette etter at 
ASAK er formelt avsluttet og analysene av 
rapporter og spørreundersøkelsene vi har 
gjennomført blir klare. Vi har likevel valgt 
å beskrive og kommentere dette kort og 
foreløpig på skolenivå i kapitelet «Pre-
sentasjon av deltagende skoler og deres 
tiltak». 

ASAK er et skoleprosjekt, ikke et 
forskningsprosjekt. Da prosjektet var i 
planleggingsfasen, særlig høsten 2013 da 
en partssammensatt gruppe jobbet med 
en søknad til Sparebankstiftelsen DNB, 
bestemte vi oss for at ASAK måtte desig-
nes som et skoleprosjekt. Det innebærer 
kort sagt at hovedhensikten har vært å få 
flest mulig ungdomsskoleelever i Oppland 
i mer og bedre fysisk aktivitet i løpet av 
prosjektperioden, og legge opp til at det 
skal få så varige konsekvenser for den 
enkelte elev og skolen som mulig. I tillegg 
ville vi sette i gang et skoleprosjekt som 
la til rette for ekstern forskning. Vi hadde 
verken tid, penger eller andre nødvendi-
ge ressurser til å for eksempel designe et 
prosjekt som kunne sette i gang, og teste, 
helsefremmende tiltak i ungdomsskolene i 
Oppland gjennom randomiserte, standar-
diserte tester (RCT) med forsøksgrupper og 
kontrollgruppe. I tillegg var vi klare på at 
for eksempel et RCT-opplegg ville bryte for 
mye med vår grunnleggende holdning om 
at skolene i så stor grad som mulig må få 
fortsette med sitt daglige virke på så nor-
malt vis som mulig på sin måte, samtidig 
som vi har invitert ungdomsskolene i Opp-
land til å søke om midler til å gjennomføre 
tiltak de selv mener er best på deres skole, 
innenfor gitte søknadskriterier. Vår tanke 
har hele veien vært å la hver skole selv få 
avgjøre hva som er best på deres skole, 

Å teste ut aktivitetsfremmende tiltak i ungdomsskolene
I neste kapitel utdypes det som vi i pro-
sjektets sluttfase mener er viktige funn og 
erfaringer fra tre år med ASAK i Oppland. 
For deltagerne og samarbeidspartnerne 
i ASAK er nok prosjektet først og fremst 
forbundet med en pengepott man kan 
søke midler fra. Vår erfaring er at penger 
har betydning. Skolemyndigheter og -eiere, 
alle med budsjettansvar og muligheten til 
å finansiere ulike tiltak i skolene, håper vi 
lytter til dette. Men penger er slett ikke 
alt, og måten de brukes på mener vi er 
viktigere enn størrelsen på beløpet. Da er 
vi over på vårt andre hovedfunn og erfa-
ring, hvordan skolene organiserer fysisk 
aktivitet og andre helsefremmende tiltak. 
Dette har vi allerede omtalt innledningsvis, 
mer om det i neste kapittel. For det tredje 
har vi lært gjennom tre år med ASAK at 
folkehelsetiltak rettet mot barn og unge 
innenfor rammen av skole, er et område vi 
vet for lite om, det er utfordrende å forske 
og høste gode og systematiske evidensba-
serte erfaringer fra, og måten vi har valgt å 
tilnærme oss dette på i ASAK har hatt noe 
for seg. Ved prosjektslutt har vi en unik 
mulighet til et videre tverrsektorielt samar-
beid på dette området som vil være meget 
spennende og nyttig.
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Å teste ut aktivitetsfremmende tiltak i ungdomsskolene
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1. Penger har betydning

Helt sentralt i prosjektet Aktivt sinn – aktiv 
kropp er søknaden om midler til Spare-
bankstiftelsen DNB. Når denne søknaden 
ble innvilget, og Sparebankstiftelsen DNB 
gikk inn med 15 millioner kroner til tiltak 
for økt fysisk aktivitet i ungdomsskolene i 
Oppland, var prosjektet en realitet. Egne, 
øremerkede, friske midler utenfra til skole-
ne, er kjernen i ASAK. Med disse midlene 
har skolene kunnet realisere egeninitierte 
tiltak de ellers ikke hadde hatt råd til. I 
tillegg har ASAK-midlene i betydelig grad 
generert midler fra andre hold til de plan-
lagte tiltakene og tilstøtende aktiviteter. 
Tilbakemeldingene fra skolene i prosjekt-
perioden har vært utvetydige: Anlegg og 
utstyr kan ikke undervurderes. Det i seg 
selv skaper økt aktivitet, entusiasme og 
lyst, mer variasjon. Skolen må legge til rette 
for fysisk aktivitet. 

Ut fra erfaringene i prosjektet Aktivt sinn – 
aktiv kropp er det vår vurdering at penger 
har betydning. Det var et stort behov for 
oppgradering, fornying og et mer variert 
spekter av anlegg og utstyr i ungdomssko-
lene i Oppland da ASAK startet. Vår vurde-
ring er at tilføring av midler til innkjøp av 
nødvendig anlegg og utstyr har generert 
mye aktivitet, økt entusiasme og enga-
sjement, og et positivt «trøkk» angående 
fysisk aktivitet i skolene. 

Noen viktige funn og erfaringer
Vi anbefaler skolemyndigheter og -eiere, 
alle med budsjettansvar og muligheten til å 
finansiere ulike tiltak i skolene å ta hen-
syn til at penger har betydning. Hvis man 
ønsker å sette i gang tiltak i skolen, må det 
tilføres nødvendige ressurser til det. 

2. Organisering i skolen

Et viktig kriterium i prosjektet Aktivt sinn – 
aktiv kropp er at skolene må legge frem en 
aktivitetsplan for å få innvilget sin søknad. 
Det vil si at ungdomsskolene i Oppland har 
lagt frem en konkret og tydelig plan for 
hvordan tiltaket de har fått støtte til skal 
føre til at flere elever (alle) er i mer og bed-
re fysisk aktivitet i sin skolehverdag. Vi har 
ikke satt et konkret mål i antall minutter 
per dag, for eksempel, men styret i ASAK 
har hatt de sentrale helsemyndigheters 
anbefalinger uttalt med seg i vurderingen 
av søknaden i henhold til kriteriet om at 
tiltaket skal føre til fysisk aktivitet som er 
jevnlig og systematisk for alle elevene ved 
skolen. Det har i den forbindelse i sty-
remøtene vært løpende diskusjoner om 
hyppighet. 

Ut fra erfaringene i prosjektet Aktivt sinn – 
aktiv kropp er det vår vurdering at skolens 
organisering av fysisk aktivitet har betyd-
ning. De skolene som ser ut til å lykkes 
best har høy grad av bevissthet om fysisk 
aktivitet og helsefremmende tiltak som en 

integrert del av skolehverdagen, som en 
del av de planene som legges ved skolen. 
De evner å se helheten, se kroppsøving, 
valgfag, andre fag, friminutt, evt. FYSAK, 
turer og andre aktivitetsdager, i sammen-
heng. Og de ser sammenhengen mellom 
det, og undervisningen og opplæringen i 
alle fag ved skolen for å nå læringsmål og 
bygge kompetanse på flere områder. Et 
eksempel på dette er at noen finner det 
hensiktsmessig å synliggjøre fysisk aktivitet 
i årshjulet. På den måten klarer de å utnyt-
te ressursene og mulighetene ved skolen 
best mulig. Ut fra erfaringene i prosjektet 
Aktivt sinn – aktiv kropp er det vår vurde-
ring at det er de skolene som har satt av 
egne ressurser til å jobbe systematisk med 
dette, som lykkes best på dette området.

Vi anbefaler at skolene er bevisste på det 
de allerede gjør av helsefremmende tiltak i 
sin virksomhet, og vi anbefaler å «feste det 
på papiret», synliggjøre det, på en konkret 
og tydelig måte. Videre anbefaler vi at sko-
lene setter seg enkle og oppnåelige mål for 
den fysiske aktiviteten, og løpende vurdere 
hvordan tiltakene som iverksettes er med 
på å nå disse målene. Vi anbefaler skolene 
å sette av ressurser til dette arbeidet, for 
eksempel en viss stillingsprosent til å jobbe 
dedikert med dette området. Vi anbefaler 
skolene å være bevisste på å bygge en 
kultur ved skolen der fysisk aktivitet er 
en integrert og naturlig del av skolehver-
dagen. Gode tiltak det er gode erfaringer 
med over tid, som ligger i planene – sånn 
gjør vi det i vår skole, er vanskelig å fjerne 
og skaper god forankring og eierskap hos 
ledelsen, i hele lærerkollegiet, blant eleve-
ne og i foreldregruppen/nærmiljøet.

3. Forskning – videreføring av samarbeid i 
Oppland

Utgangspunktet var å bruke Ungdoms-OL 
2016 som en anledning til å teste ut ulike 
tiltak for økt fysisk aktivitet på ungdoms-
skoletrinnet og vurdere hvordan tiltakene 
bidrar til økt fysisk aktivitet, bevegelsesgle-
de, økt trivsel og mestringsfølelse, bedret 
psykososialt skolemiljø og økt forståelse 
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for betydningen av fysisk aktivitet. Vi stiller 
derfor krav til alle skoler som mottar støtte 
at de stiller seg til rådighet for og bidrar i 
evaluering av egne tiltak og prosjektet som 
helhet. Vi mener det er nødvendig å kom-
binere innhenting av praktiske erfaringer 
som elevene og skolene selv opplever, med 
et rammeverk der en realistisk gjennom-
førbar og samtidig strukturert informa-
sjonsinnhenting gjøres så likt som mulig på 
alle skolene. Vi har utviklet et slikt felles 
rammeverk i samarbeid med represen-
tanter for skolene og det vitenskapelige 
miljøet ved Barne- og ungdomsavdelingen 
ved Sykehuset Innlandet.

Det er vår vurdering at det er etablert 
et godt og fruktbart samarbeid med 

Sykehuset Innlandet der Fylkesmannen i 
Oppland gjennom ASAK på en aktiv måte 
bidrar til økt erfarings- og forskningsbasert 
forståelse og kunnskap om helsefremmen-
de tiltak i skolen. Det er videre vår vurde-
ring at det tette og gode samarbeidet med 
det vitenskapelige miljøet ved Barne- og 
ungdomsavdelingen ved Sykehuset Innlan-
det er av stor betydning for omfanget og 
kvaliteten på dokumentasjonen og evalu-
eringen av de helsefremmende tiltakene i 
ungdomsskolene i Oppland i prosjektet. 

Vi anbefaler å videreføre og forsterke det 
gode samarbeidet mellom det vitenska-
pelige miljøet ved Barne- og ungdomsav-
delingen ved Sykehuset Innlandet og 
Fylkesmannen i Oppland på dette området. 

Som rapporten «Hvordan fysisk aktivitet i 
skolen kan fremme elevers helse, lærings-
miljø og læringsutbytte. En systematisk 
kunnskapsoversikt» av Lillejord m.fl. med 
all tydelighet viser, er det stort behov for 
videre forskning og kunnskapsinnhenting 
på dette området, særlig på ungdomstrin-
net. Ut fra vår vurdering i prosjektet Aktivt 
sinn – aktiv kropp anbefaler vi at fylkes-
mannsembetene spiller en aktiv rolle i den 
praktisk gjennomføring av forskningsarbei-
der knyttet til dette området i samarbeid 
med de vitenskapelige miljøene. Dette 
er et meget ressurskrevende arbeid som 
krever høy kompetanse, og vi anbefaler 
at embetene sikrer at de besitter den 
nødvendige forskerkompetansen før de 
innleder et slikt samarbeid. 
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Gjennom prosjektet Aktivt sinn – aktiv 
kropp ble det etablert en prosjektorgani-
sasjon hos Fylkesmannen i Oppland med 
prosjektleder. Ut fra erfaringene i ASAK er 
det vår vurdering at dette har hatt en av-
gjørende betydning i gjennomføringen av 
prosjektet.  På bakgrunn av tilbakemeldin-
gene fra ASAK-skolene ønsker Fylkesman-
nen i Oppland å fortsette å jobbe aktivt 
med å vedlikeholde det etablerte nettver-
ket, følge skolene opp videre med tanke 
på de tiltakene de er i gang med, og være 
koordinator og tilrettelegger på dette om-
rådet. Dette kan for eksempel gjøres ved 
å arrangere delingskonferanser, innhente 
og bearbeide rapporter på dette område, 
støtte og veiledning etc. Ut fra tilbakemel-
dinger vi har fått fra ASAK-skolene vurderer 
vi at skolene har et behov for å bli sett, og 
få anerkjennelse for det arbeidet de gjør, 
også på dette området. Og at det bidrar 
til at ekstra innsats på dette området blir 
vektlagt ute i skolene.  

I prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp har vi 
lagt vekt på å bidra til at det settes i gang 
konkrete tiltak i samarbeid med robuste 
samarbeidspartnere som kan videreføres 
etter prosjektperioden. Tiltakene har blitt 
institusjonalisert og organisert i prosjekt-
perioden på en slik måte at tiltakene 
kan bli bærekraftig, alle partene har en 
egeninteresse i å fortsette samarbeidet 
og tiltaket kan videreføres til beste for 
elevene i Opplandsskolene etter at pro-
sjektperioden til ASAK er over. Vi har også 
hatt ambisjoner om å utvikle modeller som 
kan overføres til andre fylker. Skoleprisen 
Pierre de Coubertin, SkoleOL og Drømme-
dagen er de tiltakene vi har valgt å satse 
på i samarbeid med Lillehammer 2016, 
fylkeskommunene i Hedmark og Oppland, 
Gausdal videregående skole Pierre de 
Coubertin, Norges Olympiske Museum, og 
Norges Idrettsforbund. 

Ut fra erfaringene i prosjektet Aktivt sinn – 
aktiv kropp er det vår vurdering at Fyl-
kesmannen i Oppland gjennom ASAK har 
etablert et godt og fruktbart grunnlag for 
videre samarbeid med Oppland fylkeskom-

kort er i dag mangelvare for elever på ung-
domstrinnet. Kortet må være en enkel og 
oversiktlig beskrivelse av tiltaket, hva slags 
utsyr og andre fasiliteter som trenges, 
antall deltagere, organisering, tidsbruk 
etc. Kort sagt en enkel oppskrift på et 
FYSAK-tiltak enhver lærer enkelt kan finne 
og bruke, uten at han/hun er utdannet 
kroppsøvingslærer. Samtidig er det viktig 
at tiltakskortene er av en viss kvalitet for 
at de skal bli brukt. Se bilde nedenfor og 
vedlagt eksempel. 

Kortene kan skrives ut og lamineres, settes 
i en perm, lagres digitalt, kort sagt være 
tilgjengelig for alle i ulike formater. Vi ser 
også for oss at det i den digitale basen er 
muligheter for å legge inn kommentarer og 
innspill fra lærere som har brukt tiltaket, 
forslag til forbedringer, alternative vari-
anter og så videre. Den digitale basen må 
gjøres søkbar og være lett å finne frem i 
gjennom kategorisering o.l. 

Dette prosjektet er en naturlig oppfølger 
av ASAK-prosjektet, og formidlingen og 
erfaringsdelingen av de tiltakene som både 
Søndre Land ungdomsskole og de andre 
ungdomsskolene som har deltatt, har 
gjennomført i prosjektperioden. Vi sitter 
på mye erfaring og kunnskap gjennom 
ASAK. «Tiltakskort» mener vi er en effektiv 
og god måte å dele noe av de kunnskapene 
og erfaringene vi har gjort oss, både innad 
i fylket og nasjonalt. 

Videreføring og overføring

mune på folkehelseområdet, særlig innen 
skole. Gjennom prosjektet mener vi at det 
er etablert en felles forståelse av at vi har 
gjensidig nytte av hverandre i å nå felles 
mål innenfor det store og kompliserte om-
rådet folkehelsearbeid rettet mot ungdom 
i skoletiden. Derfor anbefaler vi å fortsette 
samarbeidet og dialogen med Oppland 
fylkeskommune for å konkretisere hvilke 
tiltak det er naturlig og fruktbart å samar-
beide om, og hvordan det samarbeidet bør 
organiseres og gjennomføres for å oppnå 
ønskede resultater ute i skolene. 

Tiltakskort

I et samarbeid med Søndre Land kom-
mune, Nasjonalt senter for mat, helse og 
fysisk aktivitet, Sparebankstiftelsen DNB og 
Fylkesmannen i Oppland har vi i kjølvannet 
av ASAK satt i gang prosjektet «Tiltaks-
kort».  

For at jevnlig og systematisk fysisk aktivitet 
utenom kroppsøvingsfaget (FYSAK) skal 
fungere, må det være enkelt for enhver 
lærer å forberede seg, sette i gang og gjen-
nomføre tiltak. Det skolen selv ønsker, fordi 
det er det de ser at det er mest behov for, 
er å utvikle og produsere tiltakskort. 

Et tiltakskort er helt enkelt et kort der et 
tiltak for fysisk aktivitet er beskrevet. Slike 
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Gausdal ungdomsskole, Hammartun un-
gdomsskole, Smedstad ungdomsskole og 
Åretta ungdomsskole 
Lillehammer og Gausdal kommune. 
Til sammen tildelt 1 565 000,- kroner

Gjennom tiltaket «Aktiv for andre» ønsker 
disse fire skolene i et interkommunalt 
samarbeid å øke den egenorganiserte 
aktiviteten med utgangspunkt i elevenes 
egen indre motivasjon. “Aktiv for andre” 
er et verktøy for å øke aktiviteten ved 
at en gruppe elever bidrar med aktivite-
ter for medelever. I tiltaket kurses egne 
elevinstruktørene slik at de i sine sko-
ler forsterker ulike tiltak/arrangement 
ved at de medvirker både i planlegging, 
organisering og gjennomføring av disse. 
Elevinstruktører drar med seg medelever i 
aktivitet (sosialt entrepenørskap) og bidrar 
til økt trivsel og fellesskap samtidig som de 
klarer å dra flere med i aktivitetene. Dette 
tiltaket har fått midler til innkjøp av anlegg 
og utstyr og kursing av elevinstruktører. 

 

Presentasjon av deltagende skoler og deres tiltak

Biri ungdomsskole 
Gjøvik kommune.  
Til sammen tildelt 575 000,- kroner

Kort sagt er Biri ungdomsskole tildelt 
ASAK-midler for å ruste opp skolens områ-
de, blant annet ved å sette opp klatrevegg 
og parkour-anlegg, og lage en sykkel/
BMX-bane. Det er ikke utarbeidet egne 
aktivitetsplaner ved skolen, men elevråd, 
FAU og trinnteam ved skolen «sørger for å 
holde aktivitet på dagsorden». Ut fra rap-
porter, besøk og deltagelse i diverse sam-
linger og andre tiltak melder skolen selv 
at ASAK-prosjektet har vært svært positivt 
for skolen. ASAK har bidratt til å skape mer 
systematisk og jevnlig aktivitet ved skolen 
med fokus på å få alle med gjennom varier-
te aktiviteter. 

 
Bjørnsveen ungdomsskole 
Gjøvik kommune.  
Til sammen tildelt 932 000,- kroner. 

Også Bjørnsveen ungdomsskole har søkt 
om og blitt tildelt midler for å ruste opp 
skolens uteområde. De har fått ASAK-mid-
ler til å lage et omfattende skileik-anlegg, 
Tuftepark, utendørs bordtennisbord og 
bålplass med gapahuk. I tillegg har de fått 

midler til å kjøpe diverse utstyr som ake-
matter og truger, blant annet. Dette er en 
skole som legger til rette for mye og variert 
aktivitet for sine elever, og ved prosjektets 
avslutningsfase jobbes det med å lage 
planer for å gi elevene en økt Fysak på de 
dagene de ikke har kroppsøving. På denne 
skolen jobbes det bra med helsefremmen-
de tiltak for å få alle med, de har gode pla-
ner for hvordan dette skal videreføres og 
det skal bli spennende å følge Bjørnsveen 
videre i deres arbeid på dette området. 

Dokka ungdomsskole og Torpa barne- og 
ungdomsskole 
Nordre Land kommune.  
Til sammen tildelt 812 000,- kroner. 

Disse to skolene har klart å etablere et tett 
og godt samarbeid for å få til et helhetlig 
og kvalitetsmessig bedre aktivitetstilbud til 
ungdommene i sin kommune. Uteområde-
ne ved skolene er utbedret i prosjektperio-
den, og det er kjøpt inn mye nytt og bedre 
utstyr som skal sikre variert og god aktivi-
tet for alle. Det er avsatt daglig fysak-tid 
ved begge skolene. Forbilledlig. 

 
Etnedal skule 
Etnedal kommune. 
Til sammen tildelt 242 000,- kroner.

Denne skolen hadde allerede ved prosjekt-
start satt av ekstra egen tid til daglig fysak 
for sine elever. I tillegg ligger skolen fint til 
med kommunens idrettshall som nærmes-
te nabo i vakker natur. Etnedal valgte der-
for å tenke nytt og ville ta på alvor at det er 
for mye stillesitting for elevene gjennom en 
skoledag. De ble derfor tildelt ASAK-midler 
for å innrede et eget undervisningsrom 
som legger opp til mindre stillesitting også 
i den ordinære undervisningen. Dette er 
kanskje ASAK-prosjektets mest spennende 
og litt annerledes tiltak? Etnedal skule når 
på denne måten absolutt alle. De sørger 
for mindre stillesitting på en jevnlig og sys-
tematisk måte, tiltaket er varig og skaper 
bevegelsesglede gjennom variert undervis-
ning i flere fag. Et tiltak som bør følges opp 
etter prosjektslutt. 
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Harestua skole 
Lunner kommune.  
Til sammen tildelt 195 000,- kroner.

Skolen har fått midler til å kjøpe inn diver-
se utstyr for å utbedre sitt uteområde og 
tilrettelegge for et variert og sammensatt 
tur- og aktivitetstilbud for alle elevene 
ved skolen. Skolen har relativt omfattende 
planer for tur- og aktivitetsdager i samar-
beid med Den naturlige skolesekken og 
Solobservatoriet. Både FAU og elevrådet 
er sterkt involvert i planlegging og gjen-
nomføring av disse oppleggene, med mye 
dugnad og elevinnsats. Det er ikke avsatt 
ekstra tid til fysak ved denne skolen, men 
de har faste planer over lang tid for elev-
styrt aktivitet hver dag i storefri. Skolen 
rapporterer selv at i løpet av prosjekt-

Presentasjon av deltagende skoler og deres tiltak

Gran ungdomsskole 
Gran kommune. 
Til sammen tildelt 220 000,- kroner.

Denne skolen er tildelt ASAK-midler for å 
sette opp en Tuftepark. Parken ble raskt 
montert og tilrettelagt med bark etc. på 
dugnad. Parken ble umiddelbart integrert 
inn i alt det Gran ungdomsskole har av 
anlegg, og gjør for tilrettelegging av fysisk 
aktivitet for sine elever. Skolen rapporterer 
at de foreløpig ikke har satt av ekstra tid til 
fysak, men det er økt kvalitet og bedre be-
vissthet i hele personalet og blant elevene 
på skolen om viktigheten av fysisk aktivitet 
og økt bevegelsesglede. Det er mer plan 
og helhetlig tenking rundt dette ved skolen 
som en følge av ASAK. 

perioden er bevisstheten om å ha gode, 
gjennomarbeidede planer hvor den daglige 
fysiske aktiviteten sammen med opplæring 
i alle fag, inkludert kroppsøving og valgfag, 
blitt bedre. Elevene er mye ute, og utstyret 
som er innkjøpt til skolen lånes mye ut 
også til fritidsbruk etter skoletid, både til 
enkeltpersoner, men særlig gjennom lag og 
foreninger. Det er interessant å merke seg 
at skolen rapporterer selv at kroppsøvings-
faget har endret seg mye i løpet av perio-
den med ASAK. Deltagelsen er betydelig 
bedre enn før, og selve aktivitetsnivået 
synes høyere og mer variert – i prosjektpe-
rioden har det vært «mer fokus på glede i 
bevegelse enn testing for vurdering».
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Hedalen barne- og ungdomsskole 
Sør-Aurdal kommune.  
Til sammen tildelt 86 000,- kroner.

Skolen har fått midler til å kjøpe inn diver-
se anlegg og utstyr. Det er avsatt ekstra tid 
til fysak for alle elevene ved skolen, og en 
av lærerne har et særlig ansvar for å lage 
planer og tilrettelegge for mer og bedre 
aktivitet for alle elevene ved skolen. 

 
Jevnaker skole 
Jevnaker kommune.  
Til sammen tildelt 661 000,- kroner.

Denne skolen har i prosjektperioden rustet 
opp sitt uteområde ved å sette opp en 
Tuftepark, anlegge sykkelbane og innrede 
et eget innendørs klatrerom. I tillegg har 
de mottatt ASAK-midler for å lage et eget 
anlegg for både undervisning og lek i sko-
lehverdagen som de har kalt «Amazonas». 
ASAK-tiltakene ved denne skolen har vært 
preget av mye lokal entusiasme og dugnad. 
Skolen har innført et ekstra langt matfri-
minutt der det er elevstyrt aktivitet året 
rundt etter en fastsatt plan. 

 
Kopperud skole 
Gjøvik kommune.  
Til sammen tildelt 661 000,- kroner.

Også ved denne skolen har ASAK-midlene 
gått til å finansiere mye nytt og bedre ut-

styr og opprusting av uteområdet. Skolen 
har i prosjektperioden blant annet satt opp 
Tuftepark, laget et utendørs amfi, satt opp 
utendørs bordtennisbord, parkour-anlegg 
og frisbeegolfstativer. Det er utarbeidet 
egne fysak-planer ved skolen som er inte-
grert i skolehverdagen på en helhetlig og 
god måte for å få med alle elevene. Det er 
avsatt en lærerressurs til å holde et ekstra 
tak i dette arbeidet. 

 
Lesja skule 
Lesja kommune.  
Til sammen tildelt 200 000,- kroner.

Den planlagte Sandvolleyballbanen klarte 
ikke Lesja skule å få på plass innen pro-
sjektperioden på grunn av omreguleringer 
og annen utbygging i Lesja sentrum. Skolen 
måtte derfor dessverre betale tilbake 100 
000,- kroner, men de resterende midlene 
har de anvendt godt og investert i mye nytt 
utstyr. Ved Lesja skule arbeides det bevisst 
og systematisk med mer og bedre fysisk 
aktivitet for alle elevene. Det er mye ele-
vinvolvering i dette arbeidet. For øvrig er 
det ikke avsatt ekstra tid til fysisk aktivitet 
ved skolen utenom kroppsøvingstimene og 
friminuttene. 

 
Lesjaskog skule 
Lesja kommune.  
Til sammen tildelt 300 000,- kroner.

Denne skolen har rustet opp sitt uteom-
råde blant annet ved å sette opp en mye 
brukt klatrevegg, huskestativ, og kjøpt inn 
utstyr som de bruker i den daglige fy-
sak-tiden. Ved denne skolen var det avsatt 
ekstra fysak-tid for alle elevene hver dag 
før skolen ble med i prosjektet. Men ASAK 
har bidratt til at kvaliteten og variasjonen 
har blitt bedre, mer helhetlige og gjennom-
tenkte fysak-planer og at det har blitt mer 
bevissthet om viktigheten ved fysisk ak-
tivitet og økt bevegelsesglede. Som en kon-
sekvens av dette har personalet ved skolen 
sammen med elevrådet tatt ei revurdering 
av skolehverdagen og avsatt enda mer tid 
og lengre friminutt. 

Lunner ungdomsskole 
Lunner kommune.  
Til sammen tildelt 320 000,- kroner

Midlene denne skolen er tildelt gjennom 
ASAK er brukt til å kjøpe inn utstyr og sette 
opp Tuftepark og etablere hockeybane. 
Skolen har innført daglig fysak for alle sine 
elever i prosjektperioden. Og det er avsatt 
en egen lærerressurs som har ansvaret for 
å utarbeide og følge opp egen fysak-planer 
som sørger for at alle er med, og variert og 
bedre aktivitet i skolehverdagen. 

 
Otta ungdomsskole 
Sel kommune.  
Til sammen tildelt 310 000,- kroner. 

Otta ungdomsskole har satt opp en stor 
buldrevegg for midlene de er tildelt gjen-
nom ASAK. Den inngår i skolens øvrige 
tilrettelegging for fysisk aktivitet, og det er 
et variert og godt tilbud for alle ved skolen. 
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Ved Otta ungdomsskole er det klassevis 
organisert Fysak. Skolen har forsøkt å 
innføre en halvtime sammenhengende 
fysisk aktivitet alle dagene elevene ikke har 
kroppsøving med fastsatte aktivitetspla-
ner. På grunn av busstider har ikke skolen 
mulighet til å utvide skoledagen (de har 
prøvd), så foreløpig har de ikke falt ned på 
en modell som gjør dette arbeidet syste-
matisk nok. Skolen rapporterer selv at de 
ikke er fornøyd med dagens aktivitetsnivå, 
de har på ingen måte gitt seg, og legger 
opp til mye og variert fysisk aktivitet som 
når alle deres elever. 

 
Raufoss ungdomsskole 
Vestre Toten kommune.  
Til sammen tildelt 260 000,- kroner.

Skolen har lagt stor vekt på mye elev-
involvering i utforming, tilrettelegging og 
gjennomføringen av de ASAK-finansierte 
tiltakene ved skolen. Kort sagt dreier det 
seg om innkjøp og montering/bygging av 
anlegg og utstyr som inngår i en helhetlig 
og god plan for mer og bedre fysisk aktivi-
tet ved skolen. Mestring og godt psykoso-
sialt miljø er viktige stikkord i tiltakene ved 
skolen. Det er ikke avsatt ekstra tid utenom 
kroppsøving, valgfag og friminutt, men 
friminuttene er organisert slik at det blir 
lengre sammenhengende fysisk aktivitet 
med bedre kvalitet. 

 
Reinsvoll ungdomsskole 
Vestre Toten kommune.  
Til sammen tildelt 300 000,- kroner.

Denne skolen har bygd skileikanlegg, hin-
derløype og gapahuker for pengene de har 
fått fra ASAK. Tiltakene er sentralt plasser 
i en allerede eksisterende idrettspark med 
barneskole, ungdomsskole og barnehage 
like i nærheten. Reinsvoll er en skole som 
er seg bevist sin rolle i lokalsamfunnet som 
tilrettelegger for fysisk aktivitet i skoletiden 
og i fritiden både gjennom organiserte 
fritidsaktiviteter og lek og moro for store 
og små. I prosjektperioden har skolen laget 
aktivitetsplaner som nå er integrert inn i de 

lokale læreplanene, og med et oppgradert 
utendørsanlegg med mer og bedre utstyr 
jobber de systematisk og bevisst for økt 
fysisk aktivitet for alle. Skolen rapporterer 
selv at ASAK har hatt stor betydning for det 
økte aktivitetsnivået og større fokuset på 
fysisk aktivitet ved skolen, og har konkrete 
planer om å omstrukturere skolehverda-
gen for å sette av mer egentid til daglige 
fysakøkter. 

 
Ringebu ungdomsskole 
Ringebu kommune.  
Til sammen tildelt 505 000,- kroner.

Ringebu ungdomsskole har kjøpt inn og 
montert anlegg og utstyr som tilretteleg-
ger for mer variert fysisk aktivitet for alle 
elvene på skolen; aktivitetsanlegg med 
Tuftepark, utendørs bordtennisbord, mye 
forskjellig utstyr til bruk i friminutt og tur-
utstyr. I tillegg har de oppgradert skoenes 
kantine. Skolen har ikke avsatt ekstra tid til 
daglig fysak i prosjektperioden, men har et 
helt annet fokus på fysisk aktivitet nå enn 
tidligere. Dette gjelder særlig i friminutte-
ne, hvor stikkordene er mer variert, bedre 
kvalitet og bevissthet på å få alle med, og 
aktiviteten i friminuttene ses i sammen-
heng med kroppsøving, valgfag, alle turene 
(lange og korte!) og aktivitetsdagene. I 
tillegg har flere og flere begynt å bruke de 
fasilitetene som nå finnes på skolen til å ha 
mer variert og fysisk aktiv undervisning i 
«vanlige» skolefag. Det er en egen folke-
helsekoordinator ved skolen som organise-
rer og tilrettelegger. 

 
Skjåk ungdomskule 
Skjåk kommune.  
Til sammen tildelt 505 000,- kroner.

denne skolen har bygd en aktivitetsløype 
som er integrert inn i den nye 1-10-sko-
len som ble påbegynt i prosjektperioden. 
Skolen har innført daglig morgentrim for 
alle i prosjektperioden, de har egne tur- og 
aktivitetsplaner. Dette er en skole som i en 
årrekke har satset mye på fysisk aktivitet 
og andre helsefremmende tiltak, og da 

skolen ble med i ASAK rapporterer de at de 
har fått en ny giv og et ekstra trøkk inn på 
dette området. 

Skreia ungdomsskole 
Østre Toten kommune.  
Til sammen tildelt 300 000,- kroner.

Skolen har kjøpt inn mye forskjellig utstyr 
og oppgradert uteområdet med blant 
annet styrketreningsapparater i en aktivi-
tetsløype. Dette har vært gjort gjennom 
mye elevinvolvering og et aktivt FAU. Et 
oppgradert uteanlegg og en mer velutstyrt 
utstyrsbank har vært viktig for å skape mer 
og mer variert aktivitet for alle elevene 
ved skolen. Det er særlig en lærer som er 
primus moter for dette arbeidet ved skolen 
i tillegg til en velvillig inspektør. Det er ikke 
avsatt ekstra tid til daglig fysak, og det er 
heller ikke laget egne aktivitetsplaner for 
fysisk aktivitet utenom kroppsøving i for 
eksempel friminutt. Skolen rapporterer 
selv om en holdningsendring både blant 
kolleger, elever og foreldre i løpet av pro-
sjektperioden, og dette er nok et eksempel 
på en skole som hadde trengt at et pro-
sjekt som ASAK gikk over noe lengre tid. 

 
Søndre Land ungdomsskole 
Søndre Land kommune.  
Til sammen tildelt 1 303 000,- kroner.

Dette er en ungdomsskole der fysisk akti-
vitet og ekstra tid til daglig fysak har vært 
på timeplanen i 13 år. Gjennom deltagelse 
i ASAK har skolen opprustet sitt uteanlegg 
betydelig og kjøpt inn mer og variert utstyr. 
De har innredet et sanserom og arrangert 
ulike arrangementer både sommer og 
vinter. Det er stor entusiasme for ASAK på 
skolen, og SLUS er en meget viktig samar-
beidspartner på dette området for prosjek-
tet. Skolen er ved flere anledninger trukket 
frem som en foregangsskole vedrørende 
fysisk aktivitet i skolehverdagen for alle 
ungdomsskoleelevene. 
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Sør Aurdal ungdomsskole 
Sør-Aurdal kommune.  
Til sammen tildelt 288 000,- kroner.

Denne skolen har mottatt ASAK-midler til 
innkjøp av turutstyr og til kompetansehe-
ving av lærere. Sør-Aurdal ungdomsskole 
har et omfattende og forholdsvis kreven-
de opplegg med turer både med og uten 
overnatting i sitt nærområde. Turene er 
obligatoriske og dekker kompetansemål 
i flere fag. Turprogrammet inngår i en 
helhetlig og gjennomtenkt aktivitetsplan 
der elevene gjennom ungdomsskoleløpet 
gjøres i stand til å gjennomføre turene på 
en trygg og god måte med fokus på sam-
hold, trivsel, bevegelsesglede og mestring. 
Turene gjennomføres med stor entusiasme 
og høy deltagelse. Det er mer utfordrende 
for skolen å få til de planlagte ukentlige 
aktivitetene, men rapporterer selv at det 
har blitt stadig bedre i løpet av prosjekt-
perioden. Det er ikke avsatt egen fysak-tid 
ved skolen. 

 
Vang barne- og ungdomskule 
Vang kommune.  
Til sammen tildelt 475 000,- kroner. 

Denne skolen har bygd opp et «utstyrsbi-
bliotek» som dekker de aller fleste behov 
både sommer og vinter. Skolen har time-
planfestet elevstyrt fysak tre dager i uka 
for hele ungdomstrinnet, pluss mellom-
trinnet. Og elevstyrt fellesaktivitet i matfri 
hver dag. En miljøarbeider ved skolen har 
ansvaret for å følge opp dette arbeidet og 
utarbeide planer sammen med aktivitetsle-
derne (elever).  En skolehverdag på Vang er 
preget av mye og variert aktivitet hvor alle 
elevene er involvert. I tillegg arrangerer de 
ulike turer og aktivitetsdager der utstyret 
er avgjørende for vellykket gjennomføring 
og høy deltagelse. 

 
Vardal ungdomsskole 
Gjøvik kommune.  
Til sammen tildelt 572 000,- kroner. 

Også ved denne skolen har pengene gått 

ta i bruk elevinstruktører som skal lede og 
tilrettelegge aktiviteter, og har som mål å 
på sikt sette av egen tid til fysak i tillegg til 
bedre og mer variert aktivitet i friminutte-
ne, kroppsøving, valgfag og på aktivitets- 
og turdager. Det er gjort kommunestyre-
vedtak i Nord-Fron på at fysisk aktivitet 
blant barn og unge skal satses ekstra på 
i kommunen. Vinstra ungdomsskole er 
sentral i denne satsingen. 

 
Vågå ungdomskule 
Vågå kommune.  
Til sammen tildelt 100 000,- kroner.

Her har ASAK-midlene gått til diverse utstyr 
for mer variert fysisk aktivitet. Vågå ung-
domskule var godt i gang med Fysak-økter 
ved sin skole da ASAK startet, men hadde 
et ønske om sårt tiltrengte midler for å 
kjøpe inn mer og bedre utstyr til bruk i 
sin skolehverdag. I tillegg har de vært en 
aktiv deltager i prosjektet for å dele sine 
erfaringer, og høste av de andre for få 
bedre koordinering og planlegging av all 
den fysiske aktiviteten på skolen, og få tips 
og ideer til aktiviteter og gjennomføring. 
Skolen har to faste utendørs fysak-økter i 
uka på dager elevene ikke har kroppsøving 
etter fastsatte fysak-planer som går over 
7-8 uker. Det er tre lærere ved skolen som 
har ressurs til fysak i sin stilling, det er den 
ene av disse som lager alle planene, men 
alle har særlig ansvar for gjennomføring. 
Aktivitetene er lavterskel for å få med 
alle. Skolen rapporterer selv at planene og 
strukturen er blitt bedre gjennom ASAK. 
De har gode erfaringer med sine tiltak, og 
kommer til å fortsette med dem. 

 
Øyer ungdomsskole 
Øyer kommune.  
Til sammen tildelt 600 000,- kroner.

Ved Øyer ungdomsskole har ASAK-midlene 
gått til å lage en utendørs aktivitetspark 
med blant annet pumptrack-bane, frisbe-
egolfbane, sykkelbane, ballspillområde, 
sandvolleyballbane, sandhåndballbane, 
bordtennisbord, benker og en tursti. Det 

til anlegg og utstyr, blant annet styrketre-
ningspark, bordtennisbord og utstyr til 
bruk i friminutt, kroppsøving og andre i an-
dre fag, samt turutstyr. De dagene elevene 
ikke har kroppsøving er det satt av ekstra 
tid til fysak. Alt dette er det utarbeidet 
egne detaljerte aktivitetsplaner for som 
er timeplanfestet. Planene er tydelige og 
gjennomtenkte for å få med alle elevene, 
sikre variert og god aktivitet, og fremme 
trivsel og mestring. 

 
Vinstra ungdomsskole 
Nord-Fron kommune.  
Til sammen tildelt 385 000,- kroner. 

Denne skolen kom med helt mot slutten i 
prosjektet, og er per dags dato i startfasen. 
De har rukket å kjøpe inn og ta i bruk noe 
av de midlene de er tildelt, men fortsatt 
gjenstår det naturlig nok en del. Skolen er 
godt i gang og på god vei, og vil bli inter-
essant å følge opp videre. De planlegger å 
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har vært mye elevinvolvering og dugnads-
arbeid. Det er mye fysisk aktivitet ved sko-
len, og høy bevissthet om dette, men ikke 
avsatt egen tid til fysak utenom ordinære 
friminutt og fag. Alt av fysisk aktivitet skal 
synliggjøres i skolens årsplaner, og ansva-
ret fordelt på flere lærere. Det tenkes og 
jobbes helhetlig og godt vedrørende fysisk 
aktivitet koblet opp mot det psykososiale 
arbeidet ved skolen. 

 
Øystre Slidre ungdomsskule 
Øystre Slidre kommune.  
Til sammen tildelt 200 000,- kroner.

Denne skolen har kjøpt inn nytt og bedre 
utstyr for å tilrettelegge for mer variert og 
bedre fysiske aktivitet for alle sine elever 
i sine daglige fysak-økter. Utstyret brukes 
selvsagt også flittig i friminutt, kropps-

øving og andre fag. Skolen har en egen 
fysak-plan. Den går fra uke til uke, og er 
integrert inn i skolens årsplan. Dette fun-
gerer så bra, og har blitt en så naturlig del 
av skolehverdagen for elevene ved skolen 
at et lignende opplegg for skolens ansatte 
er i ferd med å bli innført høsten 2017. 
skolen legger særlig vekt på aktiviteter som 
får alle med, styrker samhold og bidrar til 
mestring og trivsel. 
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Vi mener det er nødvendig å kombinere 
innhenting av praktiske erfaringer som 
elevene og skolene selv opplever, med et 
rammeverk der en realistisk gjennomfør-
bar og samtidig strukturert informasjons-
innhenting gjøres så likt som mulig på alle 
skolene. Vi har utviklet et slikt felles ram-
meverk i samarbeid med representanter 
for skolene og det vitenskapelige miljøet 
ved Barne- og ungdomssavdelingen ved 
Sykehuset Innlandet.

Informasjonsinnhentingen består av et 
rapportskjema som ledelsen ved prosjekt-
skolene fyller ut og sender inn en gang 
i halvåret til fastsatt frist, en elektronisk 
spørreundersøkelse for elevene og aksele-
rometri for noen elever ved utvalgte skoler.

I tillegg har vi arrangert fagsamlinger for 
alle ungdomsskolene som har deltatt i 
prosjektet høsten 2015 (27. august 2015), 
høsten 2016 (29. september 2016) og 
våren 2017 (5. april 2017). Høsten 2015 
arrangerte vi også regionvise fagsamlinger 

Dokumentasjon, evaluering og tilrettelegging for forskning
ute i skolene i alle regionene i Oppland. Et 
viktig poeng med ASAK har vært å teste 
ut ulike tiltak ute i skolene, hvem gjør hva, 
hva fungerer, hva kan vi si om effekter, 
hvem får det til, hva gjør de – hva kan vi 
lære av hverandre. En viktig del i dette 
opplegget har vært å legge til rette for 
ulike arenaer der skolene våre kan møtes, 
dele sine erfaringer, lære av hverandre, bli 
inspirert til videre innsats og få muligheten 
til å jobbe målbevisst og konkret med sine 
tiltak sammen med kolleger fra andre sko-
ler. Fagsamlingen våre har vært populære 
med høy deltagelse, stort engasjement og 
med bare gode tilbakemeldinger. Vi har 
lagt vekt på arrangere «lærende møter», 
og det er helt åpenbart at disse møtepunk-
tene har vært etterspurt og oppleves som 
nyttige og fruktbare for deltagerne. 

En vesentlig del av det arbeidet som er 
gjort med å innhente dokumentasjon, 
informasjon og å dele dette med omver-
den på ulike måter har vært gjort gjennom 
prosjektlederens relativt tette oppfølging 

av hver enkelt ungdomsskole i prosjektpe-
rioden. Det har dreid seg om støtte og vei-
ledning i søknadsprosessen til enkeltskoler, 
en til tider meget omfattende jobb. Det har 
også dreid seg om skolebesøk og deltagel-
se på ulike arrangementer og turer for å få 
førstehånds kjennskap til hva som faktisk 
foregår i flere av skolene. Og selvsagt mye 
og daglig kontakt pr epost og telefon. 

I samarbeid med Sykehuset Innlandet har 
vi utviklet et elektronisk spørreskjema som 
alle elevene ved deltagerskolene besvarte 
ved prosjektstart, våren 2014, og ved pro-
sjektslutt, våren 2017. I siste runde utvidet 
vi spørreundersøkelsen til å omfatte alle 
ungdomskolene i Oppland. Resultatene fra 
de gjennomførte spørreundersøkelsene og 
akselerometri er ikke ferdig bearbeidet og 
analysert av forskergruppen ved Sykehuset 
Innlandet nå når prosjektet avsluttes og 
sluttrapport skrives. Dette vil bli publisert 
i forskningsartikler når det er klart, og vi 
henviser til disse kommende publikasjone-
ne angående dette området. 
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Aktivt sinn – aktiv kropp er et skoleprosjekt 
over tre år fram til 31. august 2017. Pro-
sjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen 
DNB med 15 millioner korner. Fylkesman-
nen i Oppland har vært prosjekteier og 
-ansvarlig. 

Målsettingen for prosjektet var å bidra til 
økt fysisk aktivitet på ungdomsskolene 
i Oppland med Ungdoms-OL 2016 som 
anledning og motivasjon til å teste ut ulike 
tiltak, og vurdere hvordan de bidrar til:

• Økt systematisk og jevnlig fysisk  
 aktivitet blant elevene 
•  Økt trivsel og mestringsfølelse hos  
 elevene 
•  Bedret psykososialt skolemiljø 
•  Økt forståelse for betydningen av fysisk  
 aktivitet og sunt kosthold

Ungdomsskolene i Oppland har søkt pro-
sjektet om midler til tiltak de selv ønsket 
å gjennomføre innenfor følgende fire 
områder: 

•  Anlegg og utstyr 
•  Kompetanseheving 
•  Arrangement 
•  Kosthold og ernæring

Visjonen er at prosjektet skal bidra til livs-
lang bevegelsesglede hos ALLE ungdoms-
skoleelevene i Oppland. Tiltakene evalue-
res med mål om at kunnskap og erfaring 
skal deles.

Organisering

Prosjektet er organisert gjennom Fylkes-
mannen i Oppland. En prosjektleder koor-
dinerer prosjektet, og har bistått skolene 
i arbeidet. Ellers er organiseringen som 
følger:

Oppdragsgiver: Sparebankstiftelsen DNB 
Prosjekteier: Fylkesmannen i Oppland 
Prosjektansvarlig: Fylkesmannen i Oppland 
v/utdanningsdirektøren. Utdanningsdirek-
tøren har ledet styringsgruppa og fulgt opp 
prosjektleder.

Presentasjon av prosjektet  Aktivt sinn – aktiv kropp
Styringsgruppe

Har sikret at prosjektet drives etter føringe-
ne fra Sparebankstiftelsen DNB, har hatt 
ansvar for detaljutforming og justering av 
søknadskriterier, vedtatt milepælplan, for-
delt midler etter søknad fra kommunene, 
fulgt opp spesielle utfordringer og usikker-
het, sikret god underveis- og sluttevalue-
ring og bidratt til spredning.

Styringsgruppen har bestått av:

Trond Johnsen  
Styreleder/prosjektansvarlig

Stian Hauge 
Sekretær/prosjektleder

Birthe Selvaag 
Sparebankstiftelsen DNB

Gro Li Sletvold 
Kommunalsjef i Ringebu

Hege Karlsen 
Skolelederforbundet

Trond Lesjø 
KS

Trond Carlson 
Oppland fylkeskommune

Jørgen Hurum 
Sykehuset Innlandet

Svein Erik Nordhagen 
Oppland idrettskrets

Tore Stubberud 
Oppland idrettskrets

Anne Tromsnes 
Elev ved Gausdal vgs

Vemund Vaet 
Elev ved Smestad ungdomsskole

Mille H. Nordbye 
Elev ved Smestad ungdomsskole

I tillegg har Tomas Holmestad, adm.dir. i 
Ungdoms-OL på Lillehammer 2016 repre-
sentert Lillehammer 2016 i styringsgruppa 
så lenge det var aktuelt. Og Ingunn Tros-

holmen har representert Nansen Freds-
senter fra oppstart av prosjektet til medio 
2016. Trine Løvold Syversen representerte 
Oppland idrettskrets fra prosjektstart frem 
til sommeren 2016.

Prosjektleder

Stian Hauge, seniorrådgiver hos Fylkes-
mannen i Oppland har vært ansatt som 
prosjektleder over 3 år i en 60% stilling. 
Som prosjektleder har han fulgt opp 
styringsgruppas beslutninger, fulgt opp 
og veiledet tiltakene ute i skolene, vært 
et koordinerende ledd mot LYOGOC og 
andre eksterne samarbeidsprosjekter og 
deres arbeid mot Ungdoms-OL, rapportert 
til styringsgruppa, innstilt søknader til 
styret, ledet prosjektgruppa og den interne 
ressursgruppa og fulgt opp prosjektets 
kommunikasjonsplan.  

Prosjektgruppe

Har bistått prosjektleder i å forberede 
saker til styremøtene og følge opp styrings-
gruppas beslutninger. Prosjektgruppa har 
vært en viktig referansegruppe, og Tuva 
Eiklid og Guri Rudi har bistått prosjektleder 
i innstilling av søknader til behandling i sty-
ringsgruppa. Prosjektgruppa har bestått av:

Guri Rudi 
Seniorrådgiver,  
Helse- og sosial

Inger Øverli 
Idrett i skolen

Knut Solhaug 
Skoleleder, rektor SLUS

Tuva Eiklid 
Oppland fylkeskommune

Stian Hauge 
Prosjektleder og seniorrådgiver hos Fylkes-
mannen i Oppland
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Etter søknad ble prosjektet Aktivt sinn – 
aktiv kropp i desember 2013 tildelt en gave 
på 15 millioner kroner. 

Prosjekteier og -ansvarlig har vært Fyl-
kesmannen i Oppland. 1 650 000,- kroner 
av gavesummen tilfaller Fylkesmannen i 
Oppland for å dekke prosjektkostnader. 
Den resterende summen på 13 350 000,- 
kroner deles ut til ulike aktivitetsskapende 
tiltak i ungdomsskolene i Oppland etter 
søknader. 

Prosjektleder laget et elektronisk søknads-
skjema på hjemmesiden til Fylkesmannen i 
Oppland. Ungdomsskolene i Oppland som 
søkte om ASAK-midler fylte ut det elektro-
niske søknadsskjemaet innenfor fastsatte 
søknadsfrister, og sendte dette inn med 
vedlegg til Fylkesmannen, som dermed 
kunne legge alle søknader med vedlegg inn 
i embetets ordinære post- og arkivsystem. 
Alle søknader med påfølgende vedtak er 
dermed offentlig tilgjengelig. Det har til 
sammen vært fire søknadsrunder, med 
søknadsfrister 15. mars 2014, 15. septem-
ber 2014, 15. mars 2015 og 15. mars 2016. 

Følgende er hentet direkte fra søknadskri-
terier og praktiske opplysninger gitt til 
søkerne via det elektroniske søknadss-
kjemaet på Fylkesmannen i Oppland sin 
hjemmeside:

Søknadskriterier og praktiske opplysninger

Formålet med prosjektet er å bidra til 
livslang bevegelsesglede hos ungdomssko-
leelever i Oppland

Hovedmål: Prosjektets hovedmål er å sti-
mulere til økt fysisk aktivitet på ungdoms-
skoletrinnet og vurdere hvordan igangsatte 
tiltak bidrar til:  

• Økt systematisk fysisk aktivitet blant  
 elevene  
 - Øke andelen ungdomsskoler i  
 Oppland med 30 minutter daglig  
 fysisk aktivitet 

Økonomi 
•  Økt trivsel og mestringsfølelse hos  
 elevene 
•  Bedret psykososialt skolemiljø 
•  Økt forståelse for betydningen av fysisk 
 aktivitet

Innsatsområder: Hovedmålsettingen søkes 
oppnådd gjennom tiltak innenfor fire ulike 
innsatsområder:

1. Kompetanseheving 
2. Arrangement 
3. Anlegg/utstyr 
4. Kosthold og ernæring

 Alle med!

 «Alle med!» er prosjektets overordnede 
ramme

Forene de olympiske grunnverdiene med 
formålsparagrafen til den  
norske skolen. Den olympiske ideen om at 
det viktigste ikke er å vinne, men å delta, 
vil være en viktig ledesnor for tiltakene i 
skolene

 Aktivitetene skal foregå i elevenes lokal-
miljø, i regi av skolene

Prosjektene må være utformet slik at de gir 
varige effekter også utover prosjektperio-
den (”Olympic Legacy”)

Hvem kan søke?

• Ungdomsskolene i Oppland 
• Rektor skal stå som ansvarlig,  
 prosjektleder 
• Søknaden går gjennom skoleeier 
• Elevmedvirkning 
• Forankring i lærerkollegiet, foreldre- 
 gruppen, lokalmiljøet

Prosjektplan: Søknadene må ha en konkret 
og tydelig prosjektplan med grundig be-
skrivelse av tiltaket det søkes støtte til:

• Hva vil dere oppnå? 
• Hvordan vil dere oppnå det?  
 Beskrivelse av tiltakene 
• Hvorfor har dere valgt nettopp disse  
 tiltakene?  
 Bakgrunn eller begrunnelse for valg av  
 tiltak 
• Plan for gjennomføring 
• Budsjett 
• Konkret plan for evaluering og  
 spredning av resultater

Aktivitetsplan: Søkeren må utarbeide en 
konkret plan for hvordan tiltaket skal føre 
til jevnlig systematisk aktivitet hos alle 
elevene.
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• Konkret og tydelig plan med beskrivelse  
 av hvordan midlene skal føre til økt 
 systematisk aktivitet blant alle elevene. 
• Dette kan beskrives i en plan for 
 bruken av utstyret og hvordan dette  
 skal innlemmes i skolehverdagen. 
• Det kan være en fordel å bruke og  
 vise til allerede eksisterende  
 aktivitetsplaner, og hvordan disse  
 eventuelt skal videreutvikles med  
 tanke på tiltaket det søkes om midler til.

Budsjett

• Investeringer. Anslå varighet, vedlike- 
 holdskostnader, avskriving 
• Etablering av tiltak. Planlegging,  
 organisering, kompetanseheving 

• Drift av tiltaket i gjennomføringsfasen.  
 Løpende kostnader

Deltagere, involverte parter

• Alle med: Elevmedvirkning. Strategi for  
 inkludering av alle elevgrupper i  
 tiltakene, også elever med minoritets- 
 bakgrunn, elever med funksjons- 
 hemminger og spesielle behov 
• Skole-hjemsamarbeid. Aktiv involvering  
 av foreldre/familie? 
• Lokalmiljøet. Idretts- og nærmiljø- 
 anlegg, naturområder.  
 Lokale lag og foreninger 
• Skolen: Rektor, lærerne 
• Samarbeidspartnere?

Bærekraftige tiltak

• Er tiltaket robust? Vil det bestå over tid?  
 Finansielt overkommelig?  
 Etableres det strukturer som kan bestå? 
• Hva skjer når ildsjelene ikke er med? 
• Hvordan kan kompetanse og erfaring- 
 ene festes i skolen, bli vedvarende,  
 også etter prosjektperioden? 
• Er tiltakene overkommelig og realistisk  
 å lede, drive, vedlikeholde og videre- 
 utvikle over tid?

Spredning

• Kan tiltaket overføres til andre? Trinn,  
 skoler, kommuner 
• Hva har dere gjort? Hva har dere opp- 
 nådd? Hva har dere lært? 
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• Hvordan kan dette brukes av andre?

Vurdering – underveis og tilslutt

• Hvordan vil dere vurdere målopp- 
 nåelse? 
• Gir prosjektet kunnskap om god praksis  
 som kan videreføres i egen 
 skole eller andre steder 
• Hva vil dere dokumentere? Systematisk  
 evaluering må planlegges.  
 Undersøkelser før – under – etter 
• Registrering av aktiviteter 
• Motivasjon og bevegelsesglede 
• Trivsel og skolemiljø 
• Psykisk helse og kroppslig helse 
• Skoleresultater og ”nærvær”/gjennom- 
 føringsgrad 
• Samarbeid med kompetansemiljøer:  
 Høyskolen i Lillehammer,  
 Sykehuset Innlandet, etc. ? 
• Hva slags informasjon vil dere innhente  
 og hvordan? 
• Rutinemessige målinger (elevunder- 
 søkelse, NP, skolehelsetjeneste etc) 
• Spesielle målinger (tester, spørreskjema,  
 kartlegginger) 
• Hvordan fange opp uønskede effekter  
 av tiltaket 
• Hvem har ansvaret for dette?

Samarbeid?

• Naturlig og formålstjenlig? 
• Mellom flere skoler i kommunen? 
• På tvers av kommunegrensene? 
• I regionene? 
• Med andre lokale aktører? Lag og  
 foreninger 
• Med vitenskapelige aktører? 
• Fylkesmannen

Andre finansieringskilder?

• Er det aktuelt eller ønskelig, få det frem  
 i søknaden 
• Medfinansiering, egne ressurser fra  
 skolen/skoleeier 
• Tippemidler 
• Andre samarbeidsorganisasjoner,  
 private kilder (næringsliv, sponsing)

Søknadsfrister

• 15. mars 2014, 15. september 2014,  
 15. mars 2015 og 15. mars 2016

Alle tiltaksskolene har levert inn en 
sluttrapport med regnskap. Dette er en 
bekreftelse fra skolen og kommunen som 
skoleeier på at pengene er brukt til det 
som er innvilget. 

38 ungdomsskoler i Oppland er gjennom 
prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp tildelt 
midler til mer fysisk aktivitet og andre 
helsefremmende tiltak. Om lag 93 prosent 
av ungdomsskoleelevene i Oppland har i 
større eller mindre grad vært involvert i et 
tiltak støttet av prosjektet på i sin skole i 
løpet av prosjektperioden.

Regionvis fordeling:

Nord-Gudbrandsdal: Her har fem skoler til 
sammen fått mer enn 1,1 millioner kroner. 
I tillegg har Brimi-kjøken fått tildelt til 
snaut 300.000 kroner for å gjennomføre 
«Kokkekamp» for alle ungdomsskolene i 
regionen.

Midt-Gudbrandsdal: Tre skoler har samlet 
fått nær en million kroner til tiltak for å få 
til  økt fysisk aktivitet blant elevene.

Lillehammerregionen: Tre ungdomsskoler 
har til sammen fått 800.000 kroner. Dess-
uten er det gitt snaut 1,6 mill. kroner til 
prosjektet «Aktiv for andre» - et interkom-
munalt samarbeid mellom Lillehammer 
og Gausdal kommune som innbefatter fire 
ungdomsskoler. 

Valdres: Her har seks skoler fått totalt 
snaut 1,7 mill. kroner.

Gjøvikregionen: Det er denne regionen 
som har fått mest økonomisk støtte gjen-
nom prosjektet, totalt vel 5,7 mill. kroner. 
Åtte ungdomsskoler har delt på snaut 
om lag 4,9 mill. kroner, mens vel 800.000 
kroner er gått til et felles helsefremmende 
tiltak for Torpa barne- og ungdomsskole og 
Dokka ungdomsskole.

Hadeland: Her er det fordelt i overkant av 
2 mill. kroner til totalt fem ungdomsskoler.

Det er altså 38 av 42 offentlige ungdoms-
skoler i Oppland har søkt om og fått støtte 
til ulike helsefremmende tiltak i sin skole. 
I tillegg er det to ungdomsskoler som har 
søkt, men ikke fått innvilget sin søknad. 
Dessuten finnes det i Oppland tre priva-
te ungdomsskoler som ikke har søkt om 
midler.

På de neste sidene følger en tabell med 
oversikt over ungdomsskolene som er 
tildelt midler gjennom ASAK, størrelsen på 
tildelingen og når styrevedtaket om tilde-
lingen er fattet.  
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Ungdomsskoler i Oppland og andre gavemottakere Styrevedtak Beløp

Biri ungdomsskole 20.06.2014 300 000

Biri ungdomsskole 11.04.2016 275 000

Bjørnsveen ungdomsskole 20.06.2014 582 000

Bjørnsveen ungdomsskole 11.04.2016 350 000

Brandbu ungdomsskole 29.06.2015 450 000

Brandbu ungdomsskole 20.06.2014 220 000

Etnedal skule 06.10.2014 242 000

Fylkesmannen i Oppland, driftsmidler Egen avtale 1 650 000

Gausdal ungdomsskole 11.04.2016 50 000

Gausdal, Hammmartun, Smestad,  
Åretta ungdomsskole “Aktiv for andre” 20.06.2014 850 000

Gausdal, Hammmartun, Smestad,  
Åretta ungdomsskole “Aktiv for andre” 13.04.2015 545 000

Gausdal, Hammmartun, Smestad,  
Åretta ungdomsskole “Aktiv for andre” 11.04.2016 170 000

Gran ungdomsskole 20.06.2014 220 000

Harestua skole 24.11.2015 195 000

Hedalen barne- og ungdomsskole 06.05.2014 86 000

Jevnaker skole 29.06.2015 311 000

Jevnaker skole “Amazonas” 24.11.2015 350 000

Kopperud skole 24.11.2015 650 000

Lesja skule 24.11.2015 200 000

Lesjaskog skule 24.11.2015 200 000

Lesjaskog skule 11.04.2016 100 000

Lunner ungdomsskole 24.11.2015 220 000

Lunner ungdomsskole 11.04.2016 100 000

LYOGOC  13.04.2015 200 000

Nord-Aurdal ungdommskole 24.11.2015 400 000

Otta ungdomsskole 24.11.2015 310 250

Raufoss ungdomsskole 24.11.2015 110 000

Raufoss ungdomsskole 11.04.2016 150 000

Reinsvoll ungdomsskole 24.11.2015 300 000

Tabell 1: Oversikt over tildeling av midler
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Ringebu ungdomsskole 20.06.2014 85 000

Ringebu ungdomsskole 24.11.2015 340 000

Ringebu ungdomsskole 11.04.2016 80 000

Skjåk ungdomsskule 20.06.2014 210 000

Skjåk, Lom, Vågå, Otta, Heidal, Dovre, Lesja  
og Lesjaskog “Kokkekamp” 06.10.2014 130 500

Skjåk, Lom, Vågå, Otta, Heidal, Dovre, Lesja  
og Lesjaskog “Kokkekamp” 14.09.2015 150 000

Skreia ungdomsskole 24.11.2015 200 000

Skreia ungdomsskole 11.04.2016 100 000

Skåbu oppvekstsenter 11.04.2016 82 500

Smestad ungdomsskole 11.04.2016 150 000

Søndre Land ungdomsskole 06.10.2014 500 000

Søndre Land ungdomsskole 06.05.2014 313 000

Søndre Land ungdomsskole 13.04.2015 490 000

Sør-Aurdal ungdomsskole 20.06.2014 288 000

Torpa barne- og ungdomsskole 06.10.2014 200 000

Torpa barne- og ungdomsskole 13.04.2015 212 000

Torpa barne- og ungdomsskole 11.04.2016 400 000

Vang barne- og ungdomsskule 06.10.2014 150 000

Vang barne- og ungdomsskule 20.06.2014 275 000

Vang barne- og ungdomsskule 11.04.2016 50 000

Vardal skole 24.11.2015 512 000

Vardal skole 11.04.2016 60 000

Vinstra ungdomsskole 11.04.2016 385 000

Vågå ungdomsskule 20.06.2014 100 000

Øyer ungdomsskole 20.06.2014 600 000

Øystre Slidre ungdomsskule 06.10.2014 200 000

 
Sum  16 049 250
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I styremøtet 6. juni 2016 ble det vedtatt 
at Fylkesmannen i Oppland måtte vurdere 
hvilke skoler som til da ikke hadde brukt, 
og heller ikke klarer å bruke, de pengene 
de er tildelt fra ASAK innenfor prosjekt-
perioden i henhold til vedtatte kriterier 
og forutsetninger i prosjektet. Det ble på 
bakgrunn av dette vedtatt at Nord-Aurdal 
ungdomsskole må betale tilbake 400 000,- 
kroner, Brandbu ungdomsskole må betale 

Tabell 2: Tilbakebetaling av midler 

Ungdomsskole eller annen gavemottaker Beløp

Lesja skule 100 000

Nord Aurdal ungdomsskole 400 000

Brandbu ungdomsskole 450 000

LYOGOC 200 000

Sum 1 150 000

Tabell 3: Gjenstående midler 

Ungdomsskole eller annen gavemottaker Beløp

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB 15 000 000

Tildelte midler  16 049 250

Tilbakebetalte midler 1 150 000

Rest 100 750

tilbake 450 000,- kroner, og Lesja skule 
må betale tilbake 100 000,- kroner. I løpet 
av sommeren 2016 betalte alle skolene 
tilbake de ubenyttede midlene. I tillegg har 
LYOGOC bedt om å få avstå fra å hente ut 
midlene de fikk tildelt til å utarbeide en 
webportal. Utgiftene de hadde til utviklin-
gen av denne kunne de dekke på eget bud-
sjett, i tillegg til at de heller ikke selv føler 
at de fikk levert det produktet de søkte om 

støtte til. Til sammen har vi fått tilbake-
betalt 1 150 000,- kroner til prosjektet. Se 
Tabell 2: Tilbakebetaling av midler  

Det betyr at vi ved prosjektslutt hadde 100 
750,- kroner igjen av midler i ASAK.  
I styremøtet 16. januar 2017 ble det 
vedtatt at disse milene skulle brukes til 
sluttkonferanse og avslutting av prosjektet. 
Se: Tabell 3: Gjenstående midler.



SLUTTRAPPORT ASAK-PROSJEKTET      27



28      SLUTTRAPPORT ASAK-PROSJEKTET

I prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp og hos 
Fylkesmannen i Oppland har det i ASAKs 
prosjektperiode blitt lagt stor vekt på å 
bidra til at det settes i gang konkrete tiltak 
i samarbeid med robuste samarbeidspart-
nere som kan videreføres etter prosjekt-
perioden. Tiltakene må institusjonaliseres 
og organiseres i prosjektperioden på en 
slik måte at tiltaket blir bærekraftig, alle 
partene har en egeninteresse i å fortsette 
samarbeidet og tiltaket kan videreføres til 
beste for elevene i Opplandsskolene etter 
at prosjektperioden til ASAK er over. Vi 
har også hatt ambisjoner å utvikle model-
ler som kan overføres til andre fylker. De 
samarbeidsprosjektene vi til slutt har valgt 
å satse mest på er SkoleOL, Skoleprisen 
Pierre de Coubertin og Drømmedagen. 

SkoleOL

Konkurransen består av en kvalifisering ute 
på ungdomsskolene hvor det konkurreres i 
kunnskap og ferdigheter. Gjennom kvalifi-
seringen kommer skolene frem til det laget 
som skal representere skolen i finalen som 
arrangeres Lillehammer.

Arrangementet er en videreutvikling og 
utvidelse av Norges Olympiske Museum 
sin årlige OL-konkurranse som i 2013 ble 
gjennomført for 13. gang for 9. klassinger i 
«OL-regionen».  

SkoleOL er et arrangement som setter 
aktivitet for alle i sentrum. Målsettingen er 
at vi skal få med alle sammen på en felles 
aktivitet som vil binde elevene sammen på 
en fin måte, på tvers av alder, kjønn og sko-
letrinn. Fysisk aktivitet og bevegelsesglede 
er i sentrum, men det er ikke nødvendigvis 
den beste eleven i hverken fotball eller ski 
som vil være den som vinner de enkelte 
øvelsene. 

Skoleåret 2014/15 arrangerte vi en pilot 
på SkoleOL for ungdomsskoler i Oppland 
og Hedmark med deltagere i 9. trinn. I 
2015/16 var det full skala med alle elevene 
på alle trinn i begge fylkene, med finale i 
tilknytning til Ungdoms-OL i februar 2016. 
Vinneren det året, Smestad ungdomssko-
le, fikk overrakt premie og heder og ære 
i et fullsatt konserttelt på Stampesletta til 
øredøvende jubel under Ungdoms-OL. Vin-
teren 2017 arrangerte vi SkoleOL nok en 
gang, men denne gangen dessverre bare 
med deltagere fra Oppland. Hovedgrun-
nen til at ungdomsskolene i Hedmark ikke 
var med i dette «post-OL»året mener vi 
først og fremst ligger i at det ikke finnes et 
tilsvarende prosjekt som ASAK i Hedmark.  

Vår uttalte ambisjon er at dette skal bli et 
årlig arrangement som skal leve i mange 
år etter at OL-ilden ble slukket i 2016. Pro-
sjektet «Aktivt sinn - aktiv kropp» har som 
mål å sørge for livslang bevegelsesglede 
hos alle ungdomsskoleelevene i Oppland, 
og gjennom SkoleOL håper vi å inspirere 
både til økt bevegelsesglede og til økt 
kunnskap om de olympiske verdier. 

SkoleOL er en konkurranse hvor lag fra 
forskjellige ungdomsskoler i Oppland og 
Hedmark konkurrerer både i kunnskap og 
ferdigheter. Hvert lag består av tre perso-
ner, og det skal være blanding av alder og 

kjønn. SkoleOL er et samarbeid mellom 
Fylkesmannen i Oppland, fylkeskommune-
ne i Hedmark og Oppland, Gausdal videre-
gående skole Pierre de Coubertin, Norges 
Olympiske Museum, Ungdoms-OL 2016 og 
Norges Idrettsforbund. 

Skoleprisen Pierre de Coubertin

Skoleprisen Pierre de Coubertin er en 
aktivitetskonkurranse mellom skoleklasser 
og skoler i Oppland. Skoleklasser deltar 
som lag og elevene registrerer sin aktivitet 
i en app eller webløsning. Målgruppen 
er alle ungdomsskoleelever og elever i 
den videregående skolen i Oppland. Med 
Skoleprisen ønsker vi å øke engasjemen-
tet hos barn og ungdom enten det dreier 
seg om fysisk aktivitet, kulturarbeid eller 
frivillig innsats. I tillegg til å stimulere til 
mer aktivitet, vil vi også bevisstgjøre og 
utvikle verdier og holdninger hos ungdom 
for å bidra til livslang bevegelsesglede på 
deres egne premisser og arenaer med 
utgangspunkt i de aktivitetene de allerede 
er engasjert i. 

Skoleprisen Pierre de Coubertin er et sam-
arbeid mellom Fylkesmannen i Oppland 
ved prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp, 
Gausdal videregående skole Pierre de 
Coubertin, Oppland Fylkeskommune og 
Norges Olympiske Museum. 

Hensikten med «konkurransen» er bevisst-
gjøring rundt egen innsats i kriterieområ-
dene og bidra i et fellesskap som en del av 
et lag. Samtidig vil skolene få et felles mål å 
arbeide mot og innblikk i hva slags aktivi-
tet elevene holder på med. Konkurransen 
gjennomføres i Olympismens ånd, med så 
liten innblanding av voksne underveis som 
mulig: Fair-play, selvjustis, personlig en-
gasjement med vekt på at hver enkelt må 
bidra sammen med klassekameratene for 
at laget skal kunne triumfere. Vi har lagt 
vekt på at det skal være lite ressurskreven-
de for skolene/lærerne å delta, samtidig er 
det klart at god forankring i skolens ledelse 
med en dedikert kontaktperson (lærer) for 
hvert lag/klasse som kan legge til rette for 

Samarbeidsprosjekter
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de Coubertin ønsker å ta på alvor, forene 
og konkretisere gjennom en uhøytidelig og 
sunn konkurranse på ungdommens egne 
premisser. 

Ved å arrangere en aktivitetskonkurranse 
med registrering har vi mulighet til å hente 
ut oversikter og enkel statistikk som viser 
hva slag aktivitet ungdom holder på med, 
og hvor aktive de er.  Dette kan videre 
benyttes til nærmere tilrettelegging for 
aktivitetsarenaer og tilbud som opptar 
ungdommen.

Viktige stikkord er: 

• Øke systematisk aktivitet hos elevene 
• Øke trivsel og mestringsfølelse hos  

god gjennomføring av konkurransen, er et 
suksesskriterium. 

Vi har tro på å forene de olympiske grunn-
verdiene med formålsparagrafen til den 
norske skolen. Det viktigste er ikke å vinne 
men å delta, slik som det viktigste i livet 
ikke er triumfen men kampen. Det sentrale 
er ikke å ha beseiret, men å ha kjempet 
godt. Dette er sitater av Pierre de Couber-
tin, derfor er har prisen fått hans navn. 
Formålsparagrafen sier at skolen skal ruste 
barn, unge og voksne til å møte livets opp-
gaver og mestre utfordringer sammen med 
andre. Skolen skal gi hver elev kompetanse 
til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og sam-
tidig overskudd og vilje til å hjelpe andre. 
Det er dette vi gjennom Skoleprisen Pierre 

 elevene 
• Bedre det psykososiale skolemiljøet 
• Øke forståelsen for bevegelse-  
 og livsglede 
• Se skolen og samfunnet i en mer  
 helhetlig kontekst 
• Øke elevenes engasjement og bevisst- 
 gjøring om dette engasjementet 

Drømmedagen – Ungdoms-OL 2016

I samarbeid med Ungdoms OL 2016, 
Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkes-
kommune, Gausdal videregående skole 
Pierre de Coubertin, Norges Olympiske 
Museum og Norges Idrettsforbund har 
Fylkesmannen i Oppland gjennom prosjek-
tet Aktivt sinn – aktiv kropp vært sterkt 
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delaktig i planleggingen, tilretteleggingen 
og gjennomføringen av Drømmedagen 
under Ungdoms-OL. Alle ungdomsskolene i 
Oppland ble invitert inn til Ungdoms-OL på 
Lillehammer en av februardagene lekene 
pågikk. Drømmedagen startet med at elev-
ene ble kjørt med buss til arrangements-
stedet der de ble tatt i mot av en egen vert 
som skulle følge dem hele dagen. Gjennom 
Drømmedagen fikk elevene ta del i et av 
de mest omfattende arrangementene 
siden sist vi hadde OL i regionen. De fikk se 
verdens beste unge utøvere i sine grener, 
fikk muligheten til selv å prøve ut de ulike 
idrettene, og andre aktiviteter, oppleve en 
olympisk medaljeseremoni og til slutt ta 
del i en showkonsert i regi av Den kulturel-
le skolesekken og Rikskonsertene. 

Vi utarbeidet en egen plan for hvilke skoler 
som skulle busses inn til Lillehammer de 

ulike dagene. Dette var det mest omfat-
tende enkeltarrangementet under lekene, 
og den største logistikkoperasjonen siden 
OL i 1994. For å sikre best mulig gjennom-
føring hadde vi fra skolestart høsten 2015 
og frem til Ungdoms-OL startet løpende 
kontakt med skolene i Oppland angående 
dette. 

Vi var opptatt av at «Drømmedagen» skulle 
inngå i en helhet hvor hver enkelt elev 
sammen med sine medelever i sin skole-
hverdag fikk muligheten til å delta aktivt 
og forberede seg til Drømmedagen under 
Ungdoms-OL, blant annet gjennom tiltak 
hver enkelt skole selv har satt i gang gjen-
nom prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp, 
SkoleOL, Skoleprisen Pierre de Coubertin 
og undervisningsopplegget skapmorgenda-
gen.no. «Drømmedagen» skal være en del 
av, inngå i og være et mål for de desentrali-
serte tiltakene ute i skolene i Oppland. 

For mer informasjon om Drømmedagen 
henviser vi til LYOGOCs rapport ”LYOGOC 
Knowledge report. Function/venue: Dream 
Day”. 

Kosthold og ernæring

Kosthold og ernæring er tatt med inn som 
en sentral del i prosjektet av Fylkesman-
nen, og i styremøtet i Aktivt sinn – aktiv 
kropp 6. mai 2014 ble det vedtatt at «er-
næring og helse kommer inn som utvidede 
momenter i prosjektet». I samarbeid med 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oppland utviklet prosjektledelsen i Aktivt 
sinn – aktiv kropp et konsept som skulle 
ivareta dette. Hovedideen var at ved å bru-
ke eksisterende ressurser og opplegg, kan 
vi dekke hele Oppland.  Brimikjøken dekker 
Nord-Gudbrandsdalen og Lærlingekompa-
niet resten, og ved hjelp av disses nettverk 
planla vi å få til gode mattilbud til ung-
domsskolene.  Restaurant og matfag (RM) 
ved de videregående skolene var tenkt 
brukt som ressurs i arbeidet. RM tilbys på 
Hadeland, Valdres, Raufoss, Mesna og Otta 
vdg skoler. Fylkesmannen har regionale 
stillinger som kan bidra i regionene

Nord- Gudbrandsdal kjørte kokkekamp 
for skolenes 9.trinn i 2014, se http://
www.brimikjoken.no/. På bakgrunn av 
dette besluttet styret i ASAK å finansiere 
en pilotering for alle ungdomsskolene i 
Nord-Gudbrandsdalen i 2015. Høsten 2015 
fikk Brimi-kjøken innvilget en ny søknad til 
ASAK for å fortsette dette arbeidet. På bak-
grunn av de erfaringer som ble gjort fulgte 
prosjektgruppa med Kjell Joar Rognstad i 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oppland opp Brimi-kjøken og Nord-Gud-
brandsdalen med tanke på å videreføre 
opplegget i første omgang i Valdres-regio-
nen i samarbeid med regionkontakten Guri 
Grønolen. I tillegg er det tatt kontakt med, 
og innledet et samarbeid med, matauk-fes-
tivalen i Lillehammer om tilsvarende 
opplegg i Lillehammer-regionen. 

Status ved ASAKs prosjektslutt er at Brimi-
kjøken fortsatt kjører Kokkekamp for alle 
ungdomsskolen i Nord-Gudbrandsdalen. 
I den regionen er det gjennom samarbei-
det og støtten til Brimikjøken etablert et 
opplegg som ser ut til å leve videre i beste 
velgående etter at prosjektperioden til 
aktivt sinn-  aktiv kropp er ute. Men det 
er en kjensgjerning at vi ikke har lykkes 
med å spre dette konseptet til resten av 
fylket. Årsakene til dette mener vi i ASAK 
er sammensatte. Prosjektlederen har ikke 
kapasitet alene til å gjennomføre de tiltak 
på dette området for å få dette opp og gå i 
hele fylket. Brimikjøken har også mer enn 
nok med arrangementet for alle ungdoms-
skolene i Nord-Gudbrandsdalen. Og det 
har ikke lykkes å etablere et samarbeid 
gjennom Landbruksavdelingen hos Fylkes-
mannen i Oppland med andre eksterne 
aktører som har evne og kapasitet til å 
ivareta dette punktet på en slik måte som 
vi ønsker. 

Det er til slutt vel verdt å nevne at fle-
re skoler har søkt om, og fått, midler til 
helsefremmende tiltak ved sine skoler som 
kommer innunder kategorien kosthold og 
ernæring. 



SLUTTRAPPORT ASAK-PROSJEKTET      31

Vedlegg
Faktaark fra skolene

FYSAK-bilder fra skolene
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ASAK	–	Presentasjon	fra	Dokka	ungdomsskole	–	juni	2017	

Det	var	mye	vi	ønsket	oss	og	vi	har	kjøpt	inn:	Skøyter,	hjelmer	og	hockeyutstyr,	akematter,	truger,	
sykler,	hjelmer	og	sykkelutstyr,	onefootski,	volleyballbane	og	utstyr,	musikkanlegg,	utesjakk,	ballvegg,	
diverse	ballspill	og	bordtennisbord	i	betong	som	står	ute.		

Vi	holder	på	å	ferdigstille	et	låsbart	hus	for	å	ta	vare	på	syklene	vi	har	kjøpt,	slik	at	dem	ikke	blir	
ødelagt	utenom	skoletiden.		Det	var	ønske	om	sjakk	ute	på	skoleplassen.	Sjakkbrikker	i	stort	format	
har	vi	fått	og	spillebrettet	vil	bli	malt	på	asfalten	i	skolegården	og	vi	skal	lage	et	inne	på	skolen.		Det	
er	også	bygge	et	amfi	som	skal	brukes	til	uteundervisning	og	til	å	trene	i.			

Vi	mener	at	vi	har	oppnådd	at	elevene	er	mer	ute	og	mer	aktive	nå	som	vi	har	fått	så	mye	utstyr.	Mye	
av	utstyret	er	på	plass	og	noe	holder	vi	på	å	ferdigstille	nå	i	disse	travle	ukene.		

Skolen	vår	har	25	minutter	fysak	hver	dag.	Fysak	er	lagt	inntil	gym	og	valgfag	slik	at	tiden	og	utstyret	
kan	brukes	på	en	fornuftig	måte.	Alle	elevene	skal	være	ute	når	det	er	fysak.	Det	begynner	å	bli	så	
mange	aktiviteter	på	skolen	vår	nå	at	de	fleste	elevene	deltar	i	noe.	Musikkanlegget	vi	setter	ut	på	
skoleplassen	i	fysak	gjør	også	at	mange	elever	som	ikke	er	så	fysisk	aktive	i	krevende	aktiviteter	deltar	
i	dans	ute.	Dette	er	mestring	for	mange.	Vi	ser	at	mange	flere	elever	er	aktive	i	fysak	nå	enn	dem	var	
før,	nå	som	dem	kan	velge	en	aktivitet	som	passer	for	den	enkelte.	Elever	med	nedsatt	
bevegelsesmulighet	har	også	flere	aktiviteter	å	delta	på	og	deltar	på	lik	linje	som	sine	medelever.	
Elevene	blir	mer	kjent	på	tvers	av	klasser	og	trinn	og	dette	er	bra	for	det	psykososiale	miljøet	på	
skolen	vår.		

Det	har	vært	helt	fantastisk	at	skolen	vår	har	fått	så	mange	midler	til	å	kjøpe	utstyr	til	fysak.	Dette	
gleder	både	elever,	foreldre	og	lærere	ved	vår	skole.	Samholdet	ved	skolen	blir	sterkere	når	man	har	
så	mye	felles	å	ta	ansvar	for.	

Det	er	fint	at	skolen	har	fått	sykler	som	også	kan	lånes	ut	når	elevene	skal	på	tur.	Det	har	vi	sett	
behovet	for	før	og	i	disse	dager	har	mange	elever	vært	og	hentet	seg	sykkel	når	dem	skal	på	tur.	
Dette	gjør	at	alle	har	samme	forutsetningen	for	å	være	med	på	fysisk	aktivitet.	

Det	har	vært	fint	å	være	på	samlinger	hos	Fylkesmannen	og	delt	våre	erfaringer.	Det	er	mye	lærdom	
å	høre	hvordan	/hva	andre	gjør.		

	

	 						 					 	

Syklene	ankommer																							Dugnad	for	å	lage	amfi																												Ballvegg	er	laget	på	dugnad	
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Gang med hev/senk-pulter 

Aktivt sinn i aktiv kropp – ETNEDAL SKULE 
 
Etnedal skule hadde et ønske om å 
utarbeide og forme et aktivt læringsrom 
som skulle legge til rette for mindre grad av 
stillesitting. Gjennom ASAK-prosjektet har 
vi kjøpt inn hev/senk-pulter, smartboard 
med multitouch, airex-matter, veggkart, 
aktiveringsbrett og ulike konkreter til 
praktisk bruk i undervisningen. 
 

 
 
Dette er et lavterskel-tiltak som legger til 
rette for at elevene oftere kan stå 
oppreist, og dermed bruke musklene 
annerledes ved å variere arbeidsstillingen. 
 
 
 

 

Læringsrommet og gangen blir brukt jevnlig av 
elevene, både i vanlige 
undervisningssituasjoner, leksehjelp og når 
det er mulighet til å jobbe med eget arbeid. 

 

 

 

 

Hvis elevene i gjennomsnitt bruker 
læringsrommet en skoletime hver dag, vil 
den tradisjonelle stillesittingen bli 
redusert med 142 timer i løpet av ett 
skoleår. 

Læringsrom med hev/senk-pulter 

Læringsrom med hev/senk-pulter 

Aktiveringsbrett på læringsrommet 

Gang med hev/senk-pulter 
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Kopperud skole 

Kopperud skole er en 1-10-skole som ligger i Sørbyen i Gjøvik. Skolens 
beliggenhet gjør at det er kort avstand til marka, med idrettsanlegg på Vind som 
en relativt nær nabo. Skolen er opprinnelig fra 1975, med betydelige 
oppgraderinger og påbygginger siden den gang. Det er i dag 517 elever på 
skolen, på ungdomstrinnet er det ca 160 elever. 

Skolens uteområde innbyr til aktivitet på småskolen og mellomtrinnet, men på 
ungdomstrinnet var det lite aktiviteter for elevene. Med midler fra ASAK ønsket 
vi å gjøre noe med dette. I tillegg til daglig aktivitet i midttime og andre friminutt 
ønsket vi anlegg som var praktiske å benytte i fysak og kroppsøving. 

Vi har fått midler til amfi, Tufte-park, akebakke og frisbee-golf. I tillegg har 
skolen gått til innkjøp av bordtennisbord. Alle prosjektene er påbegynt (bortsett 
fra frisbee-golf), men ikke ferdigstilt. Entreprenøren som skal grave kommer 
med stadige utsettelser, men nå er dato for ferdigstilling 30.juni-17. Vi er ikke i 
gang med frisbee-golf-anlegget enda. 

 

Amfi 

 

 

 

 

Tufte-park 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akebakke        

Bordtennisbord 
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Lesjaskog	skule	

Bakgrunn		
Lesjaskog	skule	er	ein	1-10	skule	med	70	elevar.	
Lesjaskog	ligg	i	Lesja	kommune,	øvst	i	
Gudbrandsdalen.	Skulen	har	tilgang	til	gode	
uteområde,	vi	har	skiløype	og	fotballbane	like	ved	
skulen.	

	
	

Situasjonen	i	2014:		
Mange	elevar	er	aktive	i	friminutta:	fotball,	slåball,	
en-spretten	er	populære	aktivitetar.	Elles	er	
sandkassa,	klatrestativet	og	kolbøttestanga	ofte	i	
bruk.	Nokre	av	dei	eldste	sit	og	pratar,	eller	går	
rundt	skulen	og	pratar.		
Konklusjon	og	mål	i	2014:		
Mål:	alle	elevane	skal	vere	i	aktivitet	i	
friminutta.	
Vi	ønska	at	enda	fleire	skulle	vere	i	aktivitet.	Vi	
tenkte	at	om	vi	hadde	andre	aktivitetar	å	tilby,	ville	
det	skape	meir	aktivitet	og	dermed	fleire	i	aktivitet.		
Vi	ville	og	få	til	ei	betre	utnytting	av	det	området	vi	
har	til	disposisjon.		

Dette	har	vi	gjort:	
Vi	søkte	om,	og	fekk	midlar	to	gonger.	Vi	har	fått	
opp	buldrevegg	og	fugleredehuske.	Kolbøttestang,	
sekskanthuske	og	aktivitetssett	vil	vere	på	plass	til	
skulestart	i	august	17.		

	

Erfaringar:	
Fugleredehuska	er	veldig	populær,	og	der	er	det	kø	
i	alle	friminutta.	Buldreveggen	er	meir	i	bruk	i		
periodar.	Elles	går	det	mykje	i	fotball,	slåball	og	
dødball,	men	vi	har	fått	fleire	aktivitetar	og	vi	har	
fått	eit	auka	fokus	på	det	å	vere	i	aktivitet.		
Har	vi	nådd	målet?	
Når	alle	apparat	er	montert	og	alle	innkjøp	gjort,	så	
har	vi	eit	uteområdet	som	verkeleg	legg	til	rette	for	
ulike	aktivitetar,	og	vi	har	elevar	som	vil	vere	i	
aktivitet.	Det	er	eit	godt	utgangspunkt	å	bygge	
vidare	på!		
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OTTA	UNGDOMSSKOLE	–	AKTIVT	SINN	I	AKTIV	KROPP	

Otta	ungdomsskole	er	en	av	to	ungdomsskoler	i	Sel	kommune	nord	i	Gudbrandsdalen.	Inneværende	
skoleår	er	det	160	elever	ved	skolen.	Skolen	har	et	relativt	stort	uteområde	for	elevene	å	boltre	seg	
på,	men	elevene	har	lenge	etterspurt	flere	tilbud	innendørs.		

Elevrådet	ved	skolen	foreslo	i	2012-13	at	det	kunne	bygges	en	buldre-/klatrevegg	på	den	gamle	
scenen	i	Otta	samfunnshus	som	fungerer	som	skolens	gymsal.	Da	det	ble	oppfordret	til	å	søke	om	
midler	til	helsefremmende	tiltak	i	skolen	våren	2014	skjøt	ideen	fart	igjen.	

Høsten	2014	ble	det	lagt	planer,	innhentet	kostnadsoverslag	fra	leverandører	og	sendt	inn	en	søknad	
om	støtte	til	Sparebankstiftelsen	og	prosjektet	«Aktivt	sinn	–	aktiv	kropp».	Søknaden	ble	raskt	
innvilget	og	planleggingsarbeidet	kunne	settes		gang	for	alvor	etter	at	tilsagn	ble	gitt	våren	2015.	
Høsten	2015	ble	arbeidene	satt	i	gang,	og	veggen	ble	tatt	i	bruk	før	jul	2015,	og	offisielt	innviet	i	
januar.	

	

Otta	ungdomsskole	har	i	de	senere	årene	hatt	en	tanke	om	at	elevene	skal	kunne	få	prøvd	sine	egne	
grenser	gjennom	ulike	aktiviteter.	Vi	har	blant	annet	prøvd	kajakkpadling,	rafting,	brevandring	og	
klatring	både	i	innendørs	klatrevegg	og	i	klatrepark.	Gjennom	disse	aktivitetene	har	elevene	opplevd	
mestring	gjennom	å	prøve	grensene	sine	i	kontrollerte	former.	Ved	å	ha	en	buldrevegg	i	nærheten	vil	
terskelen	for	å	prøve	og	delta	i	en	slik	aktivitet	bli	enklere.	Tanken	ved	nettopp	å	etablere	en	
buldrevegg	er	at	terskelen	da	vil	bli	lavere	pga	at	du	ikke	trenger	sikringsutstyr	utover	sikringsmatter	
på	gulvet,	og	at	det	ikke	trengs	personell	med	kompetanse/sertifisering	på	sikring	for	å	bruke	veggen.	
Dette	senker	terskelen	for	å	kunne	bruke	veggen	i	friminutt,	fysakøkter	og	i	gymtimer	ellers.	Samtidig	
blir	veggen	lettere	tilgjengelig	på	kveldstid.	Det	vil	bli	en	aktivitet	som	kan	nå	mange.	

Erfaringen	etter	halvannet	år	med	bruk	av	buldreveggen	har	vært	utelukkende	positive.	Veggen	har	
vært	svært	mye	brukt	både	i	kroppsøving	samt	i	store	friminutt.	
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ASAK – RAUFOSS UNGDOMSSKOLE 

 

• Vi har bygget hinderløype med klatring, balanse og 
styrke som tema.  

• Vi har kjøpt inn og plassert frisbeegolfstativer rundt på 
skolegården. 

• Vi har laget skateramper. 
• Elevene har bygget en hytte helt fra grunnmur til tak. 
• Vi har kjøpt inn sykler og ski, slik at også de som ikke 

har dette selv får deltatt i aktiviteter. 
• Vi har bygget snøballkastevegg med poeng for 

praktisk matematikk. 
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	På	Reinsvoll	ungdomsskole	jobber	vi	med	å	skape	god	aktivitet	i	friminuttene,	samt	skape	muligheter	
til	aktivitet	i	våre	anlegg	på	fritiden.	Aktivt	sinn	i	aktiv	kropp,	har	gitt	oss	mulighet	til	å	lage	ei	
hinderløype	samt	utvide	vårt	skileikanlegg.	Dette	har	blitt	fine	anlegg,	som	blir	brukt	mye	både	på	
dagtid	og	kveldstid.	Både	hinder-løypa	og	skianlegget	ligger	i	tilknytning	til	Reinsvoll	idrettsplass,	så	
det	er	lett	tilgjengelig	for	folk.	Både	barneskole	og	barnehage	ligger	like	ved,	så	det	er	mange	som	
benytter	seg	av	anlegget.			
	

	 		 		 		 	
Vi	har	under	prosessen	hatt	tett	samarbeid	med	skigruppa	i	Reinsvoll	IF.	Sammen	med	våre	elever,	
har	de	bidratt	med	mange	dugnadstimer	for	å	få	dette	til.	Tanken	videre	nå	er	at	elever	ved	skolen	
skal	ha	ansvar	for	vedlikehold	samt	holde	orden	i	anlegget.	Målet	er	at	elevene	våre	skal	bruke	
anlegget	både	i	friminutter	og	timer.		
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RINGEBU UNGDOMSSKOLE
«Alle skal oppleve trygghet, mestring og respekt»

Aktivitet i skolegården med utstyr fra fysakkiosken Bordtennisbordene er populære både i friminutt 
og arrangerte turneringer

Fotball, endelig er snøen borte og godt er det vi har 
mange fotballer å leke med

Sandvolley er kult Fysakkiosk med utstyr elevene selv kan låne Utelunsj, bålpannene er populære samlingspunkt

Turer sommer, høst, vinter og vår. Riktig og godt utstyr gir høy mestringsfølelse 
og det sosiale samholdet kan pleies

Utfordringer i tufteparken
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SKJÅK	UNGDOMSSKULE	
Vi	søkte	på	prosjektmidlar	fordi	vi	gjerne	ville	få	fleire	friminuttsaktivitetar.		Sjølv	om	vi	ligg	like	ved	
eit	idrettsanlegget	i	kommunen,	blir	dette	lite	brukt	i	friminutta.		Vi	ville	derfor	setja	opp	ei	løype	som	
skulle	stimulere	til	aktivitet	og	som	skulle	utfordre	styrke,	balanse	og	koordinasjon.		I	tillegg	ville	vi	
setja	opp	huskestativ,	dette	med	tanke	på	elevar	med	spesielle	behov.	

	

I	løpet	av	denne	perioden	med	ASAK,	bestemte	Skjåk	kommune	seg	for	å	byggje	ein	1-10-skule,	Skjåk	
barne-	og	ungdomsskule,	som	vi	skal	ta	i	bruk	hausten	2018.		Planane	våre	ligg	litt	på	vent,	og	vi	er	
ikkje	heilt	i	mål	i	og	med	at	skuleområdet	er	ein	byggeplass.	

Her	er	teikninga	av	uteområdet,	og	ein	ser	aktivitetsløypa	til	høgre	på	teikninga.	

	

I	2016	bestemte	politikarane	i	bygda	at	alle	skulane	skulle	ha	morgontrim,	og	frå	hausten	2016	har	
også	ungdomskulen	hatt	trim	20	minutt	kvar	morgon	dei	fire	første	dagane	i	veka.	
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ASAK	SØNDRE	LAND	UNGDOMSSKOLE

Daglig	fysisk	aktivitet	30.minutter	i	tillegg	til	kroppsøving.
Nye	anlegg	:	Kunstgressbane,	sandvolleyballbane,	uteklasserom,	buldrevegg	,freesbeegolf og	sanserom	for	elever	med	
funksjonsnedsettelse.
Motto :	Alle	med.		Balansetrening	gjennom	ridning	for	elever	med	nedsatt	funksjonsevne.
Kompetanseheving	for	elever	og	ansatte.	:	Elever	gjennom	eget	skoleidrettsdag.	Skole	OL-gjennomført.
Utstyr :	Ski	til	utlån,	kanoer,	to	robåter	(der	den	ene	er	gave),.
Uteklasserom i	samarbeid	med	arbeidslivsfag		ved	skolen.
Alle	turer	lagt	til	friluftsliv.	Gratisprinsippet	ivaretatt.	
Tett	samarbeid	med	lokale	aktører.		Eks.	Gratis	maling,	dugnader,	rabatter	og	gaver.

ASAK	SØNDRE	LAND	UNGDOMSSKOLE

Daglig	fysisk	aktivitet	30.minutter	i	tillegg	til	kroppsøving.
Nye	anlegg	:	Kunstgressbane,	sandvolleyballbane,	uteklasserom,	buldrevegg	,freesbeegolf og	sanserom	for	elever	med	
funksjonsnedsettelse.
Motto :	Alle	med.		Balansetrening	gjennom	ridning	for	elever	med	nedsatt	funksjonsevne.
Kompetanseheving	for	elever	og	ansatte.	:	Elever	gjennom	eget	skoleidrettsdag.	Skole	OL-gjennomført.
Utstyr :	Ski	til	utlån,	kanoer,	to	robåter	(der	den	ene	er	gave),.
Uteklasserom i	samarbeid	med	arbeidslivsfag		ved	skolen.
Alle	turer	lagt	til	friluftsliv.	Gratisprinsippet	ivaretatt.	
Tett	samarbeid	med	lokale	aktører.		Eks.	Gratis	maling,	dugnader,	rabatter	og	gaver.

ASAK	SØNDRE	LAND	UNGDOMSSKOLE

Daglig	fysisk	aktivitet	30.minutter	i	tillegg	til	kroppsøving.
Nye	anlegg	:	Kunstgressbane,	sandvolleyballbane,	uteklasserom,	buldrevegg	,freesbeegolf og	sanserom	for	elever	med	
funksjonsnedsettelse.
Motto :	Alle	med.		Balansetrening	gjennom	ridning	for	elever	med	nedsatt	funksjonsevne.
Kompetanseheving	for	elever	og	ansatte.	:	Elever	gjennom	eget	skoleidrettsdag.	Skole	OL-gjennomført.
Utstyr :	Ski	til	utlån,	kanoer,	to	robåter	(der	den	ene	er	gave),.
Uteklasserom i	samarbeid	med	arbeidslivsfag		ved	skolen.
Alle	turer	lagt	til	friluftsliv.	Gratisprinsippet	ivaretatt.	
Tett	samarbeid	med	lokale	aktører.		Eks.	Gratis	maling,	dugnader,	rabatter	og	gaver.

ASAK	SØNDRE	LAND	UNGDOMSSKOLE

Daglig	fysisk	aktivitet	30.minutter	i	tillegg	til	kroppsøving.
Nye	anlegg	:	Kunstgressbane,	sandvolleyballbane,	uteklasserom,	buldrevegg	,freesbeegolf og	sanserom	for	elever	med	
funksjonsnedsettelse.
Motto :	Alle	med.		Balansetrening	gjennom	ridning	for	elever	med	nedsatt	funksjonsevne.
Kompetanseheving	for	elever	og	ansatte.	:	Elever	gjennom	eget	skoleidrettsdag.	Skole	OL-gjennomført.
Utstyr :	Ski	til	utlån,	kanoer,	to	robåter	(der	den	ene	er	gave),.
Uteklasserom i	samarbeid	med	arbeidslivsfag		ved	skolen.
Alle	turer	lagt	til	friluftsliv.	Gratisprinsippet	ivaretatt.	
Tett	samarbeid	med	lokale	aktører.		Eks.	Gratis	maling,	dugnader,	rabatter	og	gaver.

• Daglig	fysisk	aktivitet	30.minutter	i	tillegg	til	kroppsøving.

• Nye	anlegg	:	Kunstgressbane,	sandvolleyballbane,	uteklasserom,	buldrevegg,	
freesbeegolf og	sanserom	for	elever	med	funksjonsnedsettelse.

• Motto :	Alle	med.		Balansetrening	gjennom	ridning	for	elever	med	nedsatt	
funksjonsevne.

• Kompetanseheving	for	elever	og	ansatte.	:	Elever	gjennom	eget	skoleidrettsdag.	
Skole	OL-gjennomført.

• Utstyr :	Ski	til	utlån,	kanoer,	to	robåter	(der	den	ene	er	gave),.

• Uteklasserom i	samarbeid	med	arbeidslivsfag		ved	skolen.

• Alle	turer	lagt	til	friluftsliv.	Gratisprinsippet	ivaretatt.	

• Tett	samarbeid	med	lokale	aktører.		Eks.	Gratis	maling,	dugnader,	rabatter	og	gaver.

ASAK	SØNDRE	LAND	
UNGDOMSSKOLE
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Postadresse: Toksevegen 25, 2640 Vinstra Telefon: 61216550     E-post: vinstra.ungdomsskole@nord-fron.kommune.no 
                                                                     
 

 
Nord-Fron kommune 
Vinstra ungdomsskole 
 
Vinstra ungdomsskole fekk totalt 385.000,- gjennom ASAK. 
Vi var i den siste gruppa til å få utbetalt summen (seint på hausten 2016), så mykje av 
oppgraderinga av vårt uteområde har vorte utsett eit år i høve til planen. Noko har vi fått på 
plass, noko kjem på plass i sommarferien, og noko på hausten/evt 2018. 
 
Bordtennis: Vi har kjøpt inn tre robuste utandørs bordtennisbord. Desse har ført til 
umiddelbart auka aktivitet i friminutta, og har aktivisert mange elevar som elles ikkje har vore 
aktive i friminutta. 
 
Discgolf: Vi har kjøpt inn alt som skal nyttast til Discgolf-bane, og har fått denne teikna og 
vurdert av Sune Sport. Banen står klar til bruk då elevane kjem på skulen att etter 
sommarferien. Erfaring frå andre skular gjer at vi forventar mykje aktivitet i denne banen i 
friminutt, men også i gymtimar. 
 
Fotball: Vi kjøper nye fotballmål og merker fotballbanen sommarferien 2017. Dette vil gjere 
det meir attraktivt å nytte også grasbanen, og ikkje berre ballbingen. Med mange elevar blir 
det fort dårleg plass i bingen. 
 
Volleyball: Vi merker og kjøper stativ og nett til to utandørs volleyballbanar. Dette er 
populær aktivitet vår og haust mellom elevane, og gjev større variasjon i både friminutt og 
kroppsøving delar av året. 
 
Parkour/klatreannlegg/»Tufte»: Dette anlegget vil bli gjort ferdig hausten 2017 eller 
sommaren 2018. Det krev ein del grunnarbeid, og vi har ikkje heilt endeleg bestemt kva 
apparat vi kjem til å kjøpe. Vi må vurdere økonomi opp mot krav til underlag for ymse 
apparat. Her har vi også fått støtte gjennom spelemiddel til grunnarbeid, då dette ikkje er 
støtta gjennom ASAK. 
 
Ishockey: For kommande vinter vil skulen kjøpe inn meir utstyr til bruk i islagt ballbinge. 
Her er det i hovudsak utstyr til ishockey som vil bli kjøpt. 
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FYSAK – VÅGÅ UNGDOMSSKULE 

 2 økter/veka med FYSAK. Kvar på 30 minutt. Ei økt mellom 1. og 2. time 
og ei mellom 2. og 3. time. 

 Kvar klasse = ei gruppe (frå 17-23 elevar) 
 Kvar gruppe har ei økt/veka med ein aktivitet og ei økt med gåtur  

 

Brettball 

 

 Bigball-aktivitet
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Mye	av	utstyret	på	disse	bildene	er	kjøpt	utfra	ASAK	midlene	vi	fikk	

	

Elever	på	Heggefjorddag	i	kano																																																													Her	blir	det	laga	middag	på	telt-	og	sykkeltur	til	Trollåsen	

	

	

Noen	av	syklene	i	bakgrunnen	er	lånt	fra	skolen																									Elever	koser	seg	sammen	på	tur	

som	er	fra	ASAK	midler	

	

	

	

	

	

	

Elever	fra	ØSUS	er	klare	til	å	gå	Øystre	på	langs.																						Klare	for	langtur	J		

Det	vil	si	de	går	fra	Beitostølen	til	Skrautvål	ca.	5	mil	

																																																																																																													Elevene	holder	på	å	bygge	snøhuler	de	skal	overnatte	i	

Øystre Slidre
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FYSAK-bilder fra skolene
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Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
e-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

fylkesmannenoppland.wordpress.com
  youtube.com/fylkesmannenoppland
twitter.com/fylkesmannenopp

Fylkesmannen i Oppland 
har følgende avdelinger:

• Landbruksavdeling
• Helse- og sosialavdeling
• Miljøvernavdeling
• Oppvekst- og utdanningsavdeling
• Administrasjonsavdeling

• Samordnings- og beredskapsstab
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Alle foto: Bjørn H Stuedal, unntatt i rapportene fra skolene. Produksjon: TANKEN BAK AS. Trykk: HG Media.


