Tilskudd til tiltak eller prosjekt innen Den naturlige skolesekken
- Veiledning til utfylling av søknadsskjema i søknadssenteret.
Mål og målgrupper
Miljø- og utdanningsmyndighetene samarbeider om Den naturlige skolesekken. Gjennom Den
naturlige skolesekken kan lokale og landsdekkende ikke-statlige lag, organisasjoner og
privatpersoner søke om tilskudd til tiltak eller prosjekt (kap 1400 post 76), som støtter opp
under grunnskolenes (1.-10. trinn og Vg1) planlegging og gjennomføring av flerfaglige
undervisningsopplegg i deres nærmiljø. Tiltaket/ prosjektet skal bidra til å utvikle nysgjerrighet
og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement
hos elever og lærere i grunnopplæringa. Dette innebærer også samfunnsmessige og
teknologiske forhold som fremmer bærekraftig utvikling.
Den naturlige skolesekken er forankret i Kunnskapsdepartementets strategier «Kunnskap for en
felles framtid- Strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015» og «Realfag for
framtida- Strategi for styrking av realfag og teknologi 2010-2014». Den er også forankret i
Miljøverndepartementets (nå Klima- og miljødepartementet) «Nasjonal strategi for et aktivt
friluftsliv- En satsing på friluftsliv i hverdagen 2014-2020». I friluftslivsstrategien sies det at
«koblingen mellom friluftsliv og naturen som læringsarena skal få større oppmerksomhet i
satsingen».
Det omsøkte tiltaket/prosjektet må gjennomføres i løpet av skoleåret 2014/15 og være i tråd
med søknadskriteriene nedenfor.
Søknadskriterier
Søker må være innenfor målgruppa for ordningen. De som søker om tilskudd fra denne
ordningen, må ha tiltak/prosjekt som støtter opp under grunnskolenes (1.-10. trinn og Vg1)
planlegging og gjennomføring av flerfaglige undervisningsopplegg og som kan hjelpe lærere og
elever til å bruke skolens nærmiljø som læringsarena. Ordningen gjelder kun for fellesfagene.
Det er en forutsetning at tiltaket/prosjektet utvikles i samarbeid med én eller flere skoler.
Tiltaket/prosjektet skal også bidra til å oppfylle målene for Den naturlige skolesekken. Se mer
om målene på nettstedet natursekken.no.
Følgende kriterier må oppfylles for å kunne få tilskudd:
Tiltaket/prosjektet skal
a. gjennomføres i løpet av skoleåret 2014/15.
b. ha skolen(e)s nærmiljø som læringsarena.
c. bidra til å øke elevers/læreres kompetanse innenfor bærekraftig utvikling, helst med
bruk av konkrete, lokale problemstillinger.
d. være forankret i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) for grunnopplæringen (1.10. trinn og Vg1).
e. i samarbeidet mellom søker og skole, involvere lærerne i utviklings- og
planleggingsarbeidet.
f. innebære utvikling, videreutvikling eller begrenset utprøving av faglige bidrag (for
eksempel materiell, lærerkurs, lærerveiledere eller undervisningsopplegg) i samarbeid
med skoler for å styrke virksomheten innen Den naturlige skolesekken.

Søknader bør i tillegg oppfylle følgende kriterier:
a. Elevaktiviteter bør foregå i gang- eller sykkelavstand fra skolen.
b. Tiltaket/prosjektet bør har verdi over tid. Det vil si at tiltaket/prosjektet bør kunne
integreres i skolens langsiktige læringsarbeid. Det kan være en éndagshendelse for en
elev/gruppe/klasse, men da bør det i tillegg innebære for- og etterarbeid på skolen.
c. Tiltaket/prosjektet bør kunne overføres til andre skoler.
d. Tiltak/prosjekt som bidrar til å koordinere tilbud fra flere organisasjoner/eksterne
aktører slik at målene i Den naturlige skolesekken blir realisert.
Tilskuddet gis etter en samlet og helhetlig vurdering.
Kort om Den naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet, og er en nasjonal satsing som skal fremme undervisning for bærekraftig
utvikling og realfag. Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet er ansvarlige for satsingen.
Naturfagsenteret er sekretariat og har ansvaret for den daglige driften, inkludert nettstedet
natursekken.no. Skoler kan søke om prosjektmidler fra en egen tilskuddsordning gjennom Den
naturlige skolesekken. De vil få oppfølging av Naturfagsenteret og regionkontakter fra ulike
lærerutdanningsinstitusjoner i prosjektperioden. I tillegg har Den naturlige skolesekken ei
referansegruppe med blant andre miljø- og friluftslivsorganisasjoner.
Samarbeid mellom ekstern aktør og skole
I samarbeidet mellom ekstern aktør og skole skal det tas hensyn til at det er skolen som har
ansvaret for opplæringen. Det er skolens behov for bistand fra aktørene som må danne
utgangspunktet for samarbeidet. Den naturlige skolesekken er forpliktet på LK06. Minst ett av
fagene naturfag eller samfunnsfag skal være representert i skoleprosjektene, men alle
fellesfagene i grunnopplæringen kan bidra til gjennomføringen av prosjektene.
Det oppfordres til å samarbeide med skolene om konkrete problemstillinger i skolens nærmiljø,
spesielt innen bærekraftig utvikling. I tillegg til å involvere seg i planlegging og utprøving av
tiltak/prosjekt, oppfordres aktørene til å delta i en evalueringsprosess i etterkant. Aktørene bør
være tydelige på hva, hvordan og når (i undervisningsforløpet) de kan bidra i det enkelte
tiltak/prosjekt. Frivillige organisasjoner kan for eksempel bidra til at lærere får kompetanse i
hvordan naturen kan brukes som læringsarena, eller hvordan ulike friluftslivsaktiviteter i skolens
nærmiljø kan brukes som virkemiddel i arbeidet med kompetansemål. Dette kan for eksempel
sees i sammenheng med markeringen av Friluftslivets år i 2015.
Søknadsfrist
Det kan søkes om tilskudd i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15.mars 2014.
Naturfagsenteret vil delta i innstillingen av søknadene. Under følger veiledning til utfylling i
søknadssenteret.

Utfylling av søknadsskjema i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter
Søkeropplysninger
Målgruppe for tilskuddsordningen er lokale og landsdekkende ikke-statlige lag, organisasjoner og
privatpersoner.
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Det gjøres oppmerksom på at skoler skal søke om tilskudd fra Den naturlige skolesekken fra en
annen tilskuddspost, som administreres av Naturfagsenteret. Se natursekken.no for mer
informasjon.
Tilskudd fra Den naturlige skolesekken
Nærmere beskrivelse av tiltaket
Her gis en beskrivelse av hva det søkes om støtte til. Det skal også gis en beskrivelse av
tiltakets/prosjektets målsetting, varighet, målgruppe(r), hvilke fellesfag som vil bli direkte
involvert i tiltaket, forankring i Læreplanverket Kunnskapsløftet for opplæringen (1.-10. trinn og
Vg1), hvordan lærerne skal involveres i utviklings- og planleggingsarbeidet (samarbeidet søkerskole) og navn på samarbeidsskole(r). Det er også ønskelig at det gis opplysninger om hvor
tiltaket/prosjektet skal arrangeres og forventet antall deltakere, for de tiltakstypene der dette er
relevant. Husk å sjekke mot søknadskriteriene ovenfor, slik at du ikke glemmer å oppgi viktig
informasjon.
Tiltakstype
Her er det mulig å hake av for én eller flere tiltakstyper, avhengig av hvilke tiltak eller prosjekt
det søkes om midler for.
Spørsmål med svaralternativer
Spørsmålene er knyttet til søknadskriteriene for det omsøkte tiltaket/prosjektet. For hvert av
spørsmålene, må det markeres for enten Ja eller Nei. Hvis man ønsker å gi tilleggskommentar til
noen av spørsmålene, kan det gis under «Nærmere beskrivelse av tiltaket».
Bidrag til elevers kompetanse innenfor bærekraftig utvikling
Her gis det en beskrivelse av hvordan tiltaket/prosjektet kan bidra til å gi elever kompetanse
innenfor bærekraftig utvikling. Dette er knyttet til et av kriteriene som må oppfylles for å kunne
motta tilskuddsmidler fra denne posten.
Kostnadsoverslag
Det må gis en fullstendig oversikt over de forventede kostnadene ved tiltaket/prosjektet. Det
kan ikke forventes støtte til tiltak/prosjekt der kostnadene ikke er synliggjort gjennom søknaden.
I noen tilfeller er det vanskelig å beregne kostnadene. Da må dette forklares i et vedlegg til
søknadsskjemaet.
Finansiering
Det må gis en fullstendig oversikt over planlagt finansiering av tiltaket/prosjektet. Det må gå
fram av søknaden om tiltaket/prosjektet kan gjennomføres med mindre støtte enn omsøkt. Det
kan for eksempel gjøres ved at søker bidrar med mer dugnadsinnsats enn planlagt.
Vedlegg
Alle planer knyttet til tiltaket/prosjektet bør legges med som vedlegg.
Innsending av søknad til Den naturlige skolesekken
Søkere fra målgruppa sender inn søknad elektronisk på eget søknadsskjema i Miljødirektoratets
elektroniske søknadssenter innen 15. mars 2014. Svar på søknaden kan forventes innen 3. juni.
Det vil bli stilt krav om rapportering fra tiltaket/prosjektet gjennom Miljødirektoratets
elektroniske søknadssenter. Ufullstendig utfylte søknader, eller søknader som mangler
ovennevnte vedlegg, kan ikke forventes behandlet.
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