
Fiskedag med Wild X

- Et tilbud til skolene



Fiskedag for skolen?
Wild X tilbyr fiskedager til 
grunn-og videregående  
skoler i Osloområdet. Vi 
stiller med instruktører, 
fiskeutstyr, natursti og 
bålkos med halalpølser. 

Vi påtar oss både faste  
ukentlige arrangementer, slik 
at en skole kan sende alle klass-
ene, eller enkeltarrangementer. Både 
marka og fjorden er aktulle fiskesteder. Pris pr. fiskedag er 3 000 
kroner for elevgrupper under 35 personer.

Opplegg
Wild X er en flerkulturell friluftsorganisasjon hvis mål er å rekrut-
tere urban ungdom til jakt, fiske og enkelt friluftsliv. 

Vi arrangerer jegerprøvekurs, fis-
keturer, jaktturer, båtførerkurs, 

opplæring i førstehjelp og har 
et sommerprogram med tur-

tilbud annehver uke.

Wild X har en stor gruppe 
dyktige instruktører som 
vet hvor fisken lurer eller 
hvor rypa trykker. Instruk-
tørene er dessuten vant til 

å jobbe med barn og unge 
og til å holde styr på større 

grupper. 



Vi tar utgangspunkt i vann nær skolen, eller vi bruker øyene og 
brygga.

En typisk fiskedag starter om morgenen med natursti langs van-
net. Ti poster er plassert ut i terrenget og elevene får sjansen til 
å gjenkjenne dyrearter, gjette på dyrespor og svare på spørsmål 
om fisk. Siste oppgave går ut på å ta en 
fiskestang og finne ut hvor mange 
fiskearter det kan være i  
vannet.

Vi hjelper til med opp
montering av fiskeutstyr 
og påsetting av kroker, 
søkker og agn. Instruk-
tørene forklarer hvor-
dan man får fisk, og så 
fisker vi resten av da-
gen. De som får fisk får 
mulighet til å steke den 
på bålet. I bæ rsesongen 
plukker vi blåbær og koker 
syltetøy på stormkjøkken, og 
så lager vi panne kaker og spiser.

På vinteren pilker vi, og fyrer bål på isen og har med akebrett 
hvis utålmodigheten blir for stor for unge fiskere. Kanskje setter vi 
opp en minkfelle som vi kan sjekke hver uke for fangst.

Elever som blir bitt av fiskebasillen får selvfølgelig tilbud om å 
delta i aktiviteter på fritiden.

Wild X kan forøvrig også tilby skolene jegerprøve- eller første-
hjelpskurs, for dette gjelder egne priser som avtales i hvert enkelt 
tilfelle.



Den Naturlige Skolesekken 
Det er mulig å søke penger fra Den Naturlige Skolesekken. Det 
gis midler til prosjekter der skolen utarbeider tverr /flerfaglig 
undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider 
med andre aktører og fremmer undervisning for bærekraftig ut-
vikling og realfag. 

Aktiviteter i Den naturlige 
skolesekken bør bidra til 
å sette de neste genera-
sjoner i stand til å forstå, 
mestre og bidra til 
løsninger på dagens 
og framtidas mange 
miljøproblemer.  
www.natursekken.no

Kontakt og mer 
informasjon

Wild X har kontor midt i Oslo 
Sentrum og informerer gjerne 
om både fisketilbud og andre aktivi-
teter.

Vi holder gjerne foredrag på deres skole eller tar imot besøk på 
kontoret.

Kontoradressen er Peder Claussønsgate 7, bakbygningen  0165 
Oslo.

Vi kontaktes enklest på telefon 47 36 40 03 eller på  
post@wildx.no

For ytterligere informasjon om Wild X, besøk vår hjemmeside på 
www.wildx.no


