Nyhetsbrev 2 för nätverket kring limnisk pedagogik
Sommaren är här! Under våren har många fått tänka om och tänka nytt för att hålla verksamheten rullande under
pandemin. Förhoppningsvis lättar det så att vi kan börja ses på riktigt igen i höst.
Corona-anpassade verksamheter
Hur jobbar ni på nya sätt under coronatiden? Vad kan vi ta med oss in i framtiden? CNV vill uppmuntra er att dela med er av
era erfarenheter. Gör gärna det i ett mejl till katrin.jones.hammarlund@slu.se så lägger vi era berättelser på vår nya fina
hemsida.

Vattenskolan, snorkelguide. Foto: Markus Nord.

Genomförd regional workshop
Den 19 maj hade det marina och limniska nätverken en gemensam workshop i Bottenviken. Tyvärr kunde vi inte vara på
plats utan fick hålla den via Skype. Det var en viktig workshop för oss eftersom båda nätverken har få deltagare från norra
Sverige.
Dokumentation från workshopen finns här.
Kommande workshoppar, lägg datumen på minnet
I höst har vi två regionala workshopar och en nationell workshop. Eftersom restriktionerna lättat något så kommer vi att
försöka ses fysiskt. Vi justerar förstås planerna om läget ändras. Vi återkommer med mer information om workshopparna i
mitten på augusti.
Regionala WS
Torsdag 1 oktober, Östersund. Cirka kl. 9-17
Torsdag 8 oktober, Växjö. Cirka kl. 9-17.
Programmet är inte satt, men kommer innehålla givande föreläsningar och så är vi ute förstås och testar på olika
aktiviteter i vattenmiljöer! Om ni har önskemål kring innehåll skicka dem gärna till oss.
Nationell WS
Måndag 2 – tisdag 3 november på Hasselbacken, Stockholm. Vi återkommer med mer information.
Ny hemsida kring vattenfrågor och utomhusbaserat lärande
Som svar på önskemål från er i limniska nätverket och även från marina nätverket har vi skapat hemsidor kring vattenfrågor
och utomhusbaserat lärande. Ni hittar sidorna här, Utomhusbaserat lärande kring vatten – från källa till hav. De är under
uppbyggnad och vi ser fram emot att få tips från er, till exempel på naturguidningar kring vatten, lektionsmaterial,
utomhuspedagogiska övningar, litteratur och forskning. Skriv till oss, katrin.jones.hammarlund@slu.se och
per.sonnvik@slu.se.

Artbestämning Vramsån, Kristianstad vattenrike.
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Gemensam Facebookgrupp för marina och limniska nätverket
Det finns en grupp på Facebook där medlemmar från både det marina och det limniska nätverket kan bolla tankar och dela
med sig av sådant som funkat bra eller mindre bra. Välkomna att gå med i gruppen.
Verktyg för miljöövervakning och medborgarforskning
Vattenvetarna i Malmö berättade i vårt tidigare nyhetsbrev att de kikade på en plattform för miljöövervakning,
Vattenfokus. De lovade att återkomma med vad de kommit fram till. Dels så var det rätt så dyrt och dels hanterar

plattformen endast sötvatten, vilket var den största nackdelen eftersom Vattenvetarna jobbar mest i marina miljöer. Men
det kanske är något för er i sötvattennätverket att titta närmare på.
Hör av er om ni har tips på någon plattform som fungerar bra.
Andra exempel att nämna:

Water Rangers

CrowdWater




Portal för medborgarforskning i Sverige
Portal för medborgarforskning i Europa, ESCA

Möjlighet att boka vandringsutställningen Sötvatten – en värld av liv
Dyk ner under vattenytan i en bäck, flyg högt över glaciärer och sjöar, eller kontemplera i naturfotografens gömsle:
Regionmuseets Kristianstad nya vandringsutställning Sötvatten en värld av liv med biolog och fotograf Johan Hammar, går
att boka från november 2020. För mer information – se på hemsidan
http://www.regionmuseet.se/utstallningar/vandringsutstallningar/sotvatten---en-varld-av-liv.html
Häng med runt i utställningen redan nu! https://youtu.be/ly-SnofcEM4
Kontaktpersoner för limniska nätverket, SLU Centrum för naturvägledning
Per Sonnvik, per.sonnvik@slu.se, 018-67 24 44
Katrin Jones Hammarlund, katrin.jones.hammarlund@slu.se, 018-67 24 84
Länk till marina nätverket.
Hemsidan för SLU Centrum för Naturvägledning, en kunskapsbank för naturvägledare, öppen dygnet runt.

Trevlig sommar önskar vi på CNV!
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/

Du som får det här nyhetsbrevet har anmält ditt intresse eller varit med på någon av våra workshops. Vill du inte längre få utskick från oss,
skriv till katrin.jones.hammarlund@slu.se

