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Vi tilbyr opplegget i tre varianter:

ør
ø

1. Vi kommer til skolen og gj

Gjennom rollespillet
"det mangedimensjonale fjellet"
får elvene kunnskap om fjellets

rollespillet i skolens nærmilj
(varighet ca 3 timer).

ø og om hvordan

storslagne milj

ulike interesser og virksomheter

2. Skoleklassen kommer til oss ved
705 Senteret i Tydal. Vi viser rundt

kan være livsviktige eller

ødeleggende for økosystem og
økosystemtjenester.

ør vi

elevene i utstillingene f

begynner med rollespillet ute i
naturparken.

Fjellet blir iblant omtalt som
Maks antall elever pr. tur er 25-30 (skoleklasse). Det må
være med en voksen pr. 8 elev.

Europas siste villmark. Det er et
storslagent landskap med daler,

Pris pr elev: 550- 750 kr avhengig av hvilken variant.
Busstransport til Tydal kommer i tillegg.

øyfjell og myrmarker. Her lever

h

arter som ikke finnes noen andre

Gjennom tiltaket Kultur-Tur med Den kulturelle

øke om midler til å dekke

skolesekken (DKS) kan skolen s

turen, det gjelder også bussreisen.

ølsom

steder, denne naturen er f

for ulike former for påvirkning.
Samtidig

Tiltaket

«På Kultur-Tur med DKS» har som mål å gjøre

kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle

øk utenfor egen

skoleelever i fylket. Tiltaket gjelder for bes

kommune og i skoletiden. Skolene må selv ta kontakt med
aktuell kulturinstitusjon for å avtale tid, sted og kostnad.
I tillegg bestiller skolene transport på vanlig måte. Når
avtaler er gjort med institusjonen, må denne endelig
klareres med DKS-teamet via e-post dks@stfk.no . E-post
må inneholde navn på skole, antall elever og lærere og
kostnad. Når godkjenning fra dks-teamet foreligger, kan
skolen sende faktura til dks-teamet på alle utgifter. DKSteamet har satt av en del midler til dette tilbudet, og når

ønsker mange å bruke

fjellene på ulike vis. I Norge er
16,8 % av fastlandet vernet (med
ulike vernestatus). Hvordan kan
fjellområdene brukes på en
bærekraftig måte? Spillet om
fjellet gir elevene innblikk i hva
fjellet representerer for ulike
grupper og hvordan ulike
aktiviteter og tiltak kan påvirke

øet i fjellet.
Spillet om fjellet skal øke
hverandre og milj

elevenes evne til å reflektere

det begynner å bli tomt, sender vi ut varsel om dette.
http://www.dkstrondelag.no/pub/trondelag/main/?
aid=16842&cid=7516

(varighet 3 timer + reisetid).

over de store sammenhengene
og

øke forståelsen av

3. Overnattingstur til Trondhjems
turistforenings hytte Nedalshytta.
Ankomst på ettermiddag med
aktiviteter om kvelden. Vandring i
fjellrevens rike og rollespill
dag 2. Nedalshytta ligger bokstavlig
talt ved foten av Sylmassivet i et
område som er usedvanlig
spennende både natur- og
kulturhistorisk. Vi vil derfor kunne
sette oss nærmere inn i flere av
rollene i rollespillet "det
mangedimensjonale fjellet". -

ølgelig skal vi også kose oss på

Selvf

tur, vi har ikke et spesielt målpunkt
med turen, men turen er målet
(varighet fra skoleslutt dag 1 til
skoleslutt dag 2). Overnatting,

øring av niste

middag, frokost og sm
er inkludert.

bærekraftig utvikling.
Ta kontakt for et opplegg som passer
din skoleklasse.

I samarbeid med Interregprojektet Fjällkunskap

– en del av vår natur-og kulturarv

KONTAKTINFO:
Fjelldriv, Marit Østby Nilsen
Tlf: +47 916 80 016
post@fjelldriv.no
www.fjelldriv.no

