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Natur-appar och vevlådor –
seminarium, 20 februari
Just nu utvecklas applikationer för mobiltelefoner som
ska ersätta eller komplettera foldrar och skyltar i
många naturområden. På seminariet presenteras och
diskuteras erfarenheter av applikationer och andra
tekniska lösningar för naturvägledning.
Heldagsseminarium den 20 februari 2012 i centrala
Stockholm. Läs mer om ny teknik här. 
 
På grund av stort anmälningstryck har vi valt att flytta
seminariet till en större lokal. Några har haft problem
med sin anmälan. Kontakta oss om du är osäker på om
din anmälan har kommit fram. Anmälan var tidigare
stängd men är nu åter öppen. Först till kvar på de sista
platserna!
 

Läs mer och anmäl dig här senast 12 februari

Tankesmedja för friluftsliv, 
14-15 mars 
Naturvårdsverkets tankesmedja för friluftsliv har i år
temat natur- och kulturturism. Den är i år i Värmdö och
CNV kommer att hålla i två aktiviteter: 
 
Öppet forum om naturguidning och
entreprenörskap. Diskutera möjligheter och hinder för
att driva företag med naturvägledning/guidning som
affärsidé. Deltagarna sätter själva dagordningen. 
 
Hitta naturvägledaren inom dig – teknik och
inspiration. Fånga dina deltagare! Hitta en berättelse
om platsen och förmedla den på ett sätt som ger ditt
arrangemang ett mervärde för kunden i form av
fördjupad kunskap och nya insikter. 
 
 

Läs mer och anmäl dig här senast 10 februari

Naturvägledning för
yrkesverksamma
Det är nu möjligt att anmäla ditt intresse för vår
populära universitetskurs ”Naturvägledning för
yrkesverksamma” 3 hp. Kursen vänder sig till dig som
arbetar med naturvägledning och vill utvecklas. Kursen
ges i höst i Uppsala eller i Umeå. De två kurstillfällena
är preliminärt 14-15 september och 7-8 december.
 

Läs mer och anmäl ditt intresse här
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Vi marknadsför din utbildning
Du som arbetar med utbildning inom naturvägledning har nu möjlighet att visa upp den på CNV:s webbsidor. Fyll i
ett formulär på vår hemsida och berätta om din utbildning. Informationen ingår sedan i CNV:s översikt över
utbildningar inom naturvägledning. Senast 29 februari behöver vi dina uppgifter för att de ska komma med i vårens
uppdatering av översikten.
 

Läs mer och fyll i formuläret här

Naturvägledaren 1-2012 - 
Ny teknik för naturvägledning 
Det första numret i år av CNV:s Naturvägledaren
utkommer i mars. Tema är Ny teknik för
naturvägledning, i linje med CNV:s seminarium på
samma tema. Välkommen med förslag till innehåll
senast 8 februari till redaktör Anders Arnell. 
 

Se tidigare nummer av Naturvägledaren

Fokus på barn och unga
CNV har tillsammans med nordiska partners beviljats
medel för 2012 från Nordiska ministerrådet för ett
projekt för att utveckla naturvägledning för barn och
unga.
 

Läs mer här

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det nu en Facebook-
grupp. Den heter
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Hav & vatten
2012
Tema för 2012 "Naturens år"
är Hav & vatten. CNV och
andra bidrar i nätverket med
tips om naturvägledning
inom temaområdet. 
 

Läs mer här

På gång inom naturvägledning
- Kurs i kulturarvspedagogik och utveckling, Östersund 27 februari - 2 mars 
- Seminar om friluftsfaciliteter med fokus på læring og pædagogik, Myrthuegård i Danmark 28 februari 
- Kurs om Generic Learning Outcome, Köpenhamn i Danmark 23-24 april 
- Interpret Europes årliga konferens, Pisa i Italien 19-22 maj 
- Nationalparksdagen, 24 maj 
- Invigning av Naturum Tåkern, Tåkern 26 maj 
 
 

Läs mer och kom gärna med tips till CNV:s kalendarium.

I backspegeln
CNV:s senaste aktiviteter: 
- Seminarium för utbildare
inom naturvägledning 
- Workshop om
reviewingteknik 
- Föreläsning på
Friluftsforskningskonferens
- Kursen Naturvägledning
för yrkesverksamma 
 
Vi deltog på workshops
med Joseph Cornell och

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
nätverksmedlemmar finns
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Steve van Matre.
 

Läs mer här

här.
 

 
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 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Per Sonnvik, 018-67 24 44
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