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Workshop ”Lär av dina
besökare”, 14 november
Det finns platser kvar på workshop i Karlstad om
reviewing – praktiska metoder att ta vara på en grupps
förväntningar, förkunskaper, synpunkter, reflektioner
och upplevelser. Workshopen leds av en av världens
främsta experter på reviewing, Roger Greenaway från
Skottland. Under dagen ges också inspiration kring
reflekterande ledarskap, besökarstudier och
utvärdering av naturvägledning. Samverkan med
naturum Värmland och Karlstads naturskola. Anmäl dig
omgående!
 

Information och anmälningsformulär

Seminarium för utbildare inom
naturvägledning, 8 december
CNV bjuder in utbildare till diskussion i Uppsala. Fokus
på seminariet kommer att vara gemensamt
informationsmaterial om utbildningar samt utbildares
roll i ett nationellt kvalitetssäkringssystem i form av en
utbildningsnorm.
 

Information och anmälningsformulär

Natur-appar och vevlådor –
seminarium, februari 2012
Intresserad av ny teknik för naturvägledning? Just nu
utvecklas applikationer för mobiltelefoner som ska
ersätta eller komplettera foldrar och skyltar i många
naturområden. Några aktuella projekt presenterar sina
erfarenheter av applikationer. Bland annat i utveckling
av Uppsala kommuns Linnéstigar och för
naturvägledning i Tyresta nationalpark. Även annan
teknik diskuteras i samråd med utställningsproducenter
som är verksamma i naturum. Heldagsseminarium den
20 februari 2011 i Tyresta nationalpark söder om
Stockholm. Läs mer om ny teknik här.
 

Anmäl dig här

I backspegeln
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Naturvägledare,
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aktiviteter: 
- Workshop om utställ-
ningar i och vid naturen 
- NAMSA-möte om
Människan och
landskapet 
- Att skriva om natur 
- Workshop på Ute är
inne 
- Kursen Naturvägledning
för yrkesverksamma 
 
Vi deltog på workshops
med Joseph Cornell och
Steve van Martre.
 

Läs mer här

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.
 

Forskning om naturvägledning
Forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” håller
sin årliga konferens Friluftsforskning i Umeå den 9–10
november. CNV deltar med en aktuell överblick över
forskning inom naturvägledning och interpretation.
 

Läs mer om forskning inom naturvägledning

Professor Sam Ham till SLU
Sam Ham kommer till SLU som gästforskare två
månader per år under 2012-2014. Tillsammans med
CNV och Avdelningen för miljökommunikation kommer
Sam Ham att undersöka behov och möjligheter för
forskning inom naturvägledning i Sverige.
 

Läs mer om Sam Ham

Naturvägledaren 4-2011 –
Tema Skottland 
Det fjärde numret av CNV:s Naturvägledaren skickas ut
i början av december. Tema är naturvägledning i andra
länder, med fokus på Skottland. Du kan komma med
förslag till innehåll genom att senast 7 november skicka
in dina tips till redaktören Anders Arnell. 
 

Se tidigare nummer av Naturvägledaren

På gång inom naturvägledning
- Grön rehabilitering, Göteborg 17 november 
- Intensivdagarna – en mötesplats för utställare, Visby 5-7 december 
- Heritage interpretation for multicultural audiences, Triesenberg (Liechtenstein) 10-14 februari 2012 
- Tankesmedja för friluftsliv, Stockholm 14-15 mars 2012 
 

Läs mer och kom gärna med tips till 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 CNV:s nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela det till CNV. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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