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Telemark fylkeskommune
v/fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen
Oslo, 07.11. 2012

Støtteuttalelse til etablering av en ny landslinje (allmennfag -realfag) for miljø og
natur med friluftsliv ved Rjukan videregående skole.

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), er en paraply for 15 nasjonale friluftsorganisasjoner med til sammen 700.000 medlemskap. FRIFO er blitt gjort kjent med
Telemark fylkeskommunes søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av en
friluftslivsbasert landslinje (miljø- og natur) på Rjukan videregående skole. Skoletilbudet er
et samarbeid med høyskolen i Telemark, og Norsk villreinsenter mfl.
FRIFO stiller seg positiv til en slik etablering, og gir prosjektet sin støtte.
FRIFO er kjent med at det er opprettet landslinjer innenfor idrett, og det bør derfor være
rom for det samme innenfor friluftsliv, miljø og natur. Tilbudet legger opp til meget
spennende fagkretser, og undervisning med høy realkompetanse. FRIFO viser til at man
ønsker å kombinere styrking av realfag, og la elevene kunne opparbeide seg 30 ekstra
studiepoeng over 3 år (tilsvarende et halvt års studier) i samarbeid med høyskolen i
Telemark.
Fagkretsene friluftsliv, jakt, fiske, miljø og klima er ettertraktede fag kombinert med
generell studiekompetanse. I tillegg vil elevene via villreinsenteret få undervisning i
generell biologi, botanikk, zoologi, klimastudier, arealforvaltning, ferdsel og bruk av fjellet,
friluftsliv, verneområdeforvaltning og naturoppsyn. En slik linje vil kunne styrke
rekrutteringen til høyere utdannelse innenfor natur og friluftsliv.
Søknaden gjelder 30 elever på hvert skoletrinn, og med senere eventuell opptrapping.
FRIFO mener basert på søknad til andre friluftslivslinjer at det ikke blir vanskelig å fylle
opp denne elevkvoten med miljø- og frilufts interesserte ungdommer. I tillegg vil linjen
være et unikt tilbud her til lands. Senteret har en spektakulær beliggenhet i noe av SørNorges mest uberørte natur, og vil kunne tilby høy realkompetanse i moderne fasiliteter.
Det er positivt at man vil kunne tilby elevene et kvalitativt fritidstilbud i naturen.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet
KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne,
Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund,
Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening.
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Vi vil også bemerke at Rjukan og Skinnarbu ikke ligger lenger unna enn
2,5 -3 t fra Oslo regionen, noe som også vil virke positivt for rekrutteringen.
FRIFO håper at landslinjen blir etablert, og vil i tilfelle informere våre medlemsorganisasjoner om dette unike tilbudet.
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