Världsmiljödagen & Naturens år

Frågeställningar:
●
●

Vad kan vi göra i vår organisation med koppling till Världsmiljödagen? Hur och när?
Vad kan vi göra tillsammans för att lyfta Världsmiljödagen? Vilket stöd behövs?

Gruppdiskussion: Kolla numret på den grupp som du hamnar i.
Fundera först själv och skriv på postit-lappar.
Diskutera tillsammans. Hjälp varandra att göra anteckningar.
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Gruppdiskussion om Världsmiljödagen
Vad kan vi göra i vår organisation med koppling till Världsmiljödagen?
Hur och när?

Vårkollen
Valborg
Vårkollen 2?

De vilda
blommornas dag
19 juni

Biologiska
mångfaldens dag.
22 maj

Internationella
skogsdagen 21
mars

Morot för att lyfta
engagemang för
organisationerna

SHF kan t ex lyfta
kulturväxter och
slåtter samt äldre
typ av hängnader i
hållbara material.

Skogen i skolan
aktivitet på själva
dagen på olika
ställen i sverige,
skogens roll kopplat
till hållbar
utveckling.
SHF skulle ev.
Även kunna lyfta
kulturmiljövården
som en hållbar
metod i förvaltning
av anläggningar
och miljö.

Sveriges
hembygdsförbund
(SHF) kan lyfta hur
föreningarna kan
arbeta med
mångfald i
odlingslandskapet

Naturskoleförening
en
Skriva om 5 juni i
Bladet och Barret

Artdatabanken
möjligen något om
medborgarforskning
om att rapportera
observationer i
Artportalen.

Spridning av info i
tidningen
Biodiverse

Natursskoleförening
en
Sprida till alla
naturskolor och
vidare till til barn
och unga om 5 juni

SLU Artdatabanken
kan dela något (vad
och när?) på
Facebook

Bra kontakt tror jag:
LSU – Sveriges
ungdomsorganisati
oner
https://lsu.se/om/

Bioresurs
Bi-lagan (tidning)
Nyhetsbrev
Undervisningsmaterial
på webbplatsen
Webbinarium för lärare

Temat: En enda
jord, hur är vi
sammankopplade?
Hållbarhetsmålen
Flyttfåglar
Världshaven

Sprida i
Friluftsnätverket
som samordnas av
Lst - välkomna att
orda evenemang!

Naturvägledning
allmänheten ÖGs
natur och
kulturguidningar +
guide på vift

NRM Stadsodling
Pollinering och
ekosystemtjänster
Nyöppnad juni
Fotoutsätllning The
thin line
avslutningsaktivitet
12 juni

Naturvägledning
För skolklasser

NRM: aktuell
forskning klimat
och biologisk
mångfald

CNV: VMD och
naturum

LstE Arter landskap
och naturvägledning:
Göra evenemang
kring VMD
Nå ut till kommunerna
i Östergötland
Digital kalender
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Gruppdiskussion om Världsmiljödagen
Vad kan vi göra tillsammans för att lyfta
Världsmiljödagen? Vilket stöd behövs?

Hur kan vi få fler att
dela med sig av
sina kunskaper

NRM har en digital
pedagog

Lyfta i
tidskrifter/artiklar.

Kommunicera
tillsammans om det
finns en bra
verktygslåda från
NV

Digitala
evenemang,
visningar som når
över hela Sverige
och många fler

Enhetlighet/
igenkänningsfaktor.

Tillsammans är vi
starka - 3 planetära
hot, dela med sig
av erfarenheter och
kunskaper

Digitala visningar
utomhus
Korta filmer
Digitalt material för
lärare

Sprida varandras
aktiviteter.

Sociala
medier/hemsidor.
Bildmaterial
Textunderlag/
formuleringar

Varför är det så lite
känt om dagen? Är
det större i andra
länder?

Använda våra
nätverk, sociala
medier för att lyfta
våra aktiviteter, de
kanaler vi har.

Finnas
hemsida/facebooksida/ att länka till.

Lobba för att
världsmiljödagen
blir
uppmärksammad
varje år i alla skolor!

Samarbeta med
andra nätverk och
organisationer som
är inne på samma
spår som vi.

Naturvårdsverket
skulle kunna göra
något om Invasiva
arter (Bioresurs har
tagit fram
undervisningsmater
ial om invasiva arter
på uppdrag av
Naturvårdsverket.).

Ev hjälp med att
kunna hitta andra
som vill lyfta
liknande saker som
egna
organisationen.

