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Universitetskurs i
naturvägledning
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till kursen
”Naturvägledning för yrkesverksamma” 3 hp. Kursen
vänder sig till dig som arbetar med naturvägledning
och vill utvecklas. Kursen ges i höst i Alnarp utanför
Lund. Två kurstillfällen: 16-17 sept och 2 -3 december.
 

Läs mer och efteranmäl dig här!

Seminarium om utställningar
14 oktober
CNV håller i seminariet "Att gå in för att komma ut" i
Vålådalen. Hur fungerar utställningar för att locka
besökare ut i naturen? Naturum Vålådalen och de
intilliggande naturskogarna och vattenmiljöerna
fungerar som utgångspunkt för seminariet.
Expertmedverkan från Riksutställningar.
 

Information och anmälningsformulär

Workshop om reviewing 
7 november
Praktisk workshop i Karlstad om att ta vara på en
grupps förväntningar, förkunskaper, synpunkter och
reflektioner, direkt i fält med enkla effektiva metoder.
Workshopen leds av en av världens främsta experter
på reviewing, Roger Greenaway från Skottland.
Besökarstudier och utvärdering av naturvägledning tas
också upp. Samverkan med naturum Värmland och
Karlstads naturskola. 
 

Information och anmälningsformulär

Forskning om naturvägledning CNV på Ute är inne
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Forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” ger sin
årliga konferens i Umeå den 7–9 november. CNV
deltar med en aktuell överblick av forskning inom natur-
vägledning och interpretation. 
 
 

Läs mer om konferensen

”Ute är inne” ’äger rum den 29-30 september i Malmö.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av
utomhuspedagogik i skolan. CNV deltar med en
workshop om att låta natur- och kulturstigen möta
äventyrsbanan.
 

Läs mer om konferensen

Seminarium för
utbildare inom
naturvägledning
8 december
CNV bjuder in utbildare till
diskussion i Uppsala om
samarbete mellan utbildare,
hur man utbildar reflekt-
erande naturvägledare samt
utbildares roll i ett kvalitets-
säkringssystem för
naturguider.
 

Information och anmälan

Naturvägledare,
visa vem du är!
För att synliggöra natur-
vägledare 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 nätverks-
medlemmar finns här.
 

CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider
CNV skickade i februari in en ansökan till Jordbruksverket för projektstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektstödet
skulle användas till en samrådsprocess med branschen om gemensam utformning av ett nationellt
kvalitetssäkringssystem för naturguider samt till en efterföljande uppstart av systemet. Jordbruksverket avslog
ansökan i juni med motivering att "det saknas en bredare förankring och samarbete med branschen som är en
förutsättning för ett långsiktigt resultat". CNV kommer nu att diskutera med berörda aktörer om hur vi ska arbeta
vidare med frågan.
 

Läs mer om CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider

Naturvägledaren 3-2011 –
Tema kust och hav 
Det tredje numret av CNV:s Naturvägledaren skickas ut
i slutet av september. Tema är naturvägledning vid kust
och hav, såväl ovan som under vatten. Aktuellt inte
minst när Sverige har fått en ny myndighet för havs-
och vattenfrågor. Det finns fortfarande chans att
komma med förslag till innehåll. Sänd dina tips senast
2 september till redaktören Anders Arnell. 
 

På gång inom naturvägledning
- Kulturarvsdagen 16 september, då det är aktiviteter på temat gröna platser i hela Sverige. 
- Joseph Cornell kommer till Trosa/Stensund 16 september. Författaren till boken ”Sharing nature with children” 
- Fortbildning i utomhuspedagogik på Koster 16-18 september 
- Internationell konferens ”Interpretive design” med Steve van Martre 3-4 oktober i Koli nationalpark, Finland.
 

Läs mer i CNV:s kalendarium

 
Hälsningar 
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. 
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Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
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