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CNV:s seminarier och kurser på gång
 
Universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma – hösten i Alnarp 
Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma (3 hp) återkommer nu i höst. Denna gång har vi valt att förlägga
kursen till SLU i Alnarp för att underlätta deltagande för dem som är verksamma i söder (vi rör oss norrut igen år
2012). Läs mer och efteranmäl dig här. 
 
Seminarium: Museerna och landskapet – 19-20 september i Uppsala 
CNV bjuder Naturhistoriska museers samorganisation till seminarium i Uppsala, i samarbete med NAPTEK, SGU
och Biotopia. Under dagarna kommer man att diskutera hur museerna kan bli bättre på att använda landskapet
som ”utställning”. 
 
Seminarium: Att gå in för att komma ut – 14 oktober i Vålådalen 
Hur fungerar utställningar och annan naturvägledning inomhus för att locka besökare ut i naturen? Seminariet tar
sin utgångspunkt från naturum Vålådalen och dess omgivningar av naturskogar och vattenmiljöer. Information och
anmälningsformulär finns här. 
 
Workshop: Lär dig mer om dina besökare och utvecklas som naturguide - 7 november i Karlstad 
Praktisk workshop om hur man kan ta vara på en grupps förväntningar, förkunskaper och synpunkter, direkt i fält
med enkla metoder. Besökarstudier och utvärderingsmetoder tas också upp. Samverkan med naturum Värmland
och Karlstads naturskola. Information och anmälningsformulär finns här. 
 
Seminarium: För utbildare inom naturvägledning - 8 december i Uppsala 
CNV bjuder in utbildare till diskussion om samarbete mellan utbildare, utbildares roll i ett kvalitetssäkringssystem
samt hur man utbildar reflekterande naturvägledare. Läs mer här. 
 
Seminarium: Applikationer för naturvägledning – januari 2012 i Tyresta 
Många är intresserade av att använda ny teknik, applikationer och smarta telefoner för naturvägledning. Vilka
möjligheter och begränsningar finns? Seminarium med exempel och utbyte av erfarenheter ordnas i Tyresta i
januari 2012. Läs mer här.
 

Rapporter från CNV:s
aktiviteter
 
Workshop på Naturvårdsverkets tankesmedja för
friluftsliv 23 mars. Uppdrag för tankesmedjan var att
förse friluftspropositionen med mätbara mål. Utbildning
om naturvägledning för länsstyrelser och kommuner
var ett av de konkreta förslagen på CNV:s workshop.
Läs mer här. 
 
Seminarium: Naturguidning för 2010-talet. 15 april i
Alnarp. Läs mer här. 
 
Seminarium: Vem är ute i naturen och hur får vi ut
fler? 4 maj i Uppsala tillsammans med Professor
Göran Ericsson. Läs mer här.
 

Friluftskoll 
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CNV har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en
nätbaserad omvärldsbevakning av friluftslivet i Sverige
- Friluftskoll. Där kan du följa nyheter om bland annat
friluftslivets pedagogik och naturvägledning. Friluftskoll
drivs av Svenskt Friluftsliv. 
 
 

CNV bevakar
Läs här om de evenemang
som CNV har deltagit på
eller kommer att delta på. 
 

Naturvägledare,
visa vem du är! 
 
För att synliggöra
naturvägledare i CNV:s
nätverk som vill ha kontakt
med andra har CNV tagit
fram ett formulär där du kan
berätta om din verksamhet.
Valfri del av informationen
publiceras på CNV:s
webbplats. Formuläret finns
här och presentationen av
nätverksmedlemmar finns
här.
 

Naturvägledaren 3-2011 – Tema kust och hav
 
Välkommen med förslag på innehåll i CNV:s nyhetsbrev/faktablad Naturvägledaren nr 3 för året. Tema blir
naturvägledning vid och i kust och hav. Det är aktuellt inte minst när Sverige fått en ny myndighet för havs- och
vattenfrågor. Skicka dina tips till redaktören Anders Arnell på CNV. 
 
 

Grön
entreprenör 
SLU i Alnarp har gett ut
boken ”Grön entreprenör:
Natur och hälsa –
forskningen visar vägen”
CNV har bidragit med ett
kapitel i boken med tema
Naturvägledning för
entreprenörer - om hur man
med utgångspunkt från en
gård kan arbeta med
naturvägledning. 
 

Boken kan beställas här.

Att skriva om
natur
Att skriva om natur är den
senaste i CNV:s serie
Naturvägledning i fokus.
Den är skriven av Thomas
Öberg och ger tankar och
handfasta råd om hur vi kan
skildra naturen i text på ett
inspirerande sätt. Boken
kostar 150 kr inklusive
moms. 
 

Läs mer och beställ boken.

 
Sommarhälsningar 
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra nummer
per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt. Du får
även CNV:s nyhetsmail med aktuell information om utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Om du
inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela det till CNV. 
 
Läs mer om naturvägledning på www.cnv.nu. 
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Dela detta nyhetsmail med andra 
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