Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell til barn og unge
Referat frå møte arbeidsgruppe 1, 24.11.2020
Til stede: Kristian Eiken Olsen, Tuva Flor Lien, Inge Olav Fjalestad og Jørn Haug (referent)
Forfall: Jan Rob
1. Hva har vi kapasitet til av opplegg på skolene i 2021? Hvem kan bidra hvor?
Ungdomstrinnet i Valle har alt meldt sin interesse. Satser på å tilby et opplegg også for Åseral og
Sinnes i 2021. Utgangspunktet er en feltdag pr. skole. Jørn kontakter skolene for nærmere avklaring
av klassestørrelse, tidspunkt mv. Fordeler ansvar i arbeidsgruppa etter dette.
Hvis rom i budsjettet kjøpes det inn klassesett med boka fra Fjellreinskulen til utdeling i klassene
(Jørn).
I informasjon til skolene må det sies noe om rolleavklaring mellom lærere og instruktører. Tuva
sender formulering brukt i Nordfjella.
Gruppa diskuterte kva som er realistisk å videreføre etter at prosjektet er ferdig i 2021:
• Boka fra Fjellreinskolen kan være et godt utgangspunkt for at skolene kan bruke tematikken i
undervisninga uten hjelp utenifra. Fjellreinskulen jobbar med å konkretisere eit nettbasert
undervisningsopplegg/veileder med utgangspunkt i boka.
• SVR ønsker å tilby noe på et fåtall skoler hvert år, noe som også er forankret i
besøksstrategien for verneområdene. Statskog vil også kunne bidra med litt ressurser. Må
satset på standardiserte opplegg som kan gjennomføres uten særlig forberedelse. Det bør
også være en form for langtidsplan forankret hos skolene slik at en ikke hvert år må sende ut
ny forespørsel slik det er gjort i prosjektperioden.
• Må være et mål at leirskolene etter prosjektperioden er rigget for villrein i undervisningen.
Knaben godt på vei, arbeid gjenstår på Gullingen (se sak 3).
2. Opplæringsjakt 2021
I rute. Kristian har hovedansvar. Flere på venteliste fra 2020 da det ble avlyst. Jørn har oversikt over
dette.
3. Besøk på Gullingen leirskole for å rigge de for i større grad nytte villreinen inn i undervisninga.
Når, kven og hva?
Jørn kontakter rektor på Gullingen får å avtale nærmere. Nye lærere på Knaben så aktuelt å kjøre en
ny runde slik Tuva hadde i januar 2020. Tuva blir med på opplegg med leirskolene.
4. Villreinkasser
Jørn bestiller 4 slike for bruk i ulike sammenhenger, også etter prosjektslutt. Fylles med
villreineffekter (skinn, gevir, klauver osv). Størrelse om lag 120 x 60. Jørn henter inn priser fra Åseral
Aktivt (i tre) samt variant i aluminium. Plassering, forvalterkontorene i Sirdal og Åseral + leirskolene.
Skinn bør om mulig garves ( ca kr. 1000 pr. skinn).
5. Eventuelt
Henvendelse fra Odd Kvinen (Sirdal huskyfram) der han ønsker et nærmere samarbeid om opplegg
for skoleklasser. Positivt om en får til noe men det må konkretiseres.

