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I en årrekke har elever fra Osloskolen hatt et tilbud fra kommunens skogoppsynsmenn om 

undervisning i skogen. I Lillomarka har dette viktige arbeidet vært en del av skogoppsynsmann 

Håvard Pedersens arbeidsområde.  

Han har lang og omfattende erfaring med uteskole, grundig kunnskap om skog, skognatur og 

kulturhistorie, og om hvordan fange de unges interesse. Gjennom mange år har han utviklet 

et grundig og vellykket opplegg. Den kunnskapen han har ervervet bør overleveres til andre i 

Bymiljøetaten, før han går av som pensjonist. Tilbakemeldingene vi får fra skoler, lærere, 

foreldre og elever er at dette er en verdifull læring for alle parter. 

Dette arbeidet er spesielt viktig for skolene i Groruddalen som har et stort innslag av elever 

som kommer fra familier som ikke har noen tradisjon for et aktivt friluftsliv i skogen.  

Lillomarkas venner ser det som spesielt verdifullt at undervisningen ledes av personer med 

skogfaglig bakgrunn og som gjennom sitt arbeid har stor lokalkunnskap.  Erfaringen vi har 

med dagens opplegg er at nettopp vektleggingen av naturforståelse, naturopplevelse og det 

enkle friluftslivet er en viktig inspirasjon for barn og unge til selv å ta i bruk marka som en 

opplevelsesarena. At undervisningen legges til den enkelte skoles nærområde gir viktige 

impulser til lærere og skole for videre bruk av nærmarka, og gir elevene en viktig trygghet til 

senere på egenhånd å ta i bruk skogen til videre friluftsliv.  

I marka møter vi nå hele familier, også de med ikke nordisk bakgrunn, på tur med barna som 

«turledere», ivrig fortellende om det de har lært av «skogmestern». Slik blir dette 
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undervisningsopplegget et viktig element i arbeidet med å skape et integrert flerkulturelt 

fellesskap. 

Bymiljøetaten skal ha all ære for det arbeid som hittil er gjort, men for å nå alle byens unge, 

bør etaten lære opp flere av sine egne ansatte, til å bli skogguider. Som forvaltningsetat er det 

BYM som kjenner byskogen og alle dens muligheter best, derfor bør etaten lære opp flere av 

sine egne ansatte, til det viktige arbeidet det er å formidle kunnskap om marka til byens barn 

og unge.  

Lillomarkas venner ber Byråden for oppvekst og kunnskap og Byråden for miljø og samferdsel 

om aktivt å etterspørre videreføring og videreutvikling av det unike arbeidet som 

Bymiljøetatens skogvoktere har praktisert for Osloskolen i mange år. 

Lillomarkas venner ser det som viktig at kommunen viderefører dette arbeidet og vil gjerne ha 

en avklaring av hvordan Bymiljøetaten planlegger dette undervisningstilbudet framover og å 

dra nytte av de erfaringene og kunnskapen Håvard Pedersen har bygget opp. 

 

Vennlig hilsen Lillomarkas Venner ved 

 

 

 Grete Marstein (sign)    Elin Langsholt (sign) 

       styremedlem            sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Ordfører Marianne Borgen 


