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Internationell konferens i
Sigtuna 2013
Nu är det klart att Centrum för naturvägledning,
tillsammans med Interpret Europe (IE) och National
Association for Interpretation (NAI) arrangerar en
internationell konferens i Sigtuna 2013. Temat blir:
Sharing our natural and cultural heritage: interpretation
can make us citizens of the world.
 

Läs mer här

Människan i landskapet –
konferens, 15-16 november 
CNV, Naturhistoriska riksmuseet med flera arrangerar
15-16 november konferensen Människan i landskapet -
kommunikation och delaktighet. Välkommen till två
dagars diskussioner och samtal kring naturvägledning
och kulturmiljöpedagogik. Om kommunikation med
landskapet som utgångspunkt.
 

Anmäl dig här

Reviewing, seminarium 
14-15 november
Förra årets workshop med Roger Greenaway från
Skottland återkommer nu i en längre version. Alla har
nytta och glädje av reviewing – metoder för att ta vara
på deltagares förkunskaper, förväntningar, upplevelser,
erfarenheter och reflektioner. Workshopen pågår från
lunch 14 november till lunch 15 november och hålls i
anslutning till konferensen Människan och landskapet.
Det är ett samarrangemang med Naturskoleföreningen.
 

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium för utbildare inom
naturvägledning, 22 nov 
CNV bjuder in utbildare till det årliga seminariet. Denna
gång i samarbete med Sjöviks folkhögskola.
Seminariet är en möjlighet för utbildare att diskutera
viktiga frågor som berör dem: innehåll, kvalitet och
marknadsföring av utbildningar. Vi kommer att
diskutera det förslag på en nationell utbildningsnorm
som CNV och en arbetsgrupp av utbildare nyligen har
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tagit fram. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Naturvägledning i skolan
Nu är vår senaste skrift Naturvägledning i skolan klar! 
En handledning för dig som vill arbeta, eller redan
arbetar med, naturvägledning i skolan! Den har tagits
fram i samarbete med Naturskoleföreningen. En
genomgång av den nya läroplanen ingår.
 

Ta del av de via vår hemsida

Publikationer
 
CNV har fler publikationer på gång:
 
Besökarnas röster
CNV vill uppmuntra fler naturvägledare att utvärdera sina verksamheter. Rapporten innehåller en introduktion till
ämnet utvärdering, några förslag till övergripande metoder och hur man kan komma igång samt avsnitt om
besökarundersökningar och reviewing. (se ovan)
 
Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling
Del tre i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus handlar om hur naturvägledare kan bidra till en mer hållbar värld.
 

CNV:s publikationer kan beställas via vår publikationswebbsida

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det 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

Projekt
 
Planering för naturvägledning 
CNV bidrar till att ta fram en plan för naturvägledning för Åsnen, som är en blivande nationalpark nära Växjö.
Genom arbetet kommer CNV och Naturvårdsverket att kunna erbjuda en modell för hur man ska kunna arbeta
strukturerat med naturvägledning i planeringsprocesser. Läs mer här 
 
Världsledande pedagogik
Sveriges nationalparker ska genom världsledande pedagogik bli den mest attraktiva naturattraktionen i Europa.
Detta enligt Naturvårdsverkets nya varumärkesprofil för parkerna. CNV har verkets uppdrag att bidra till detta.
Varumärkesprofil tilldelats nyligen ett silverägg i reklambranschens tävling Guldägget. Läs mer här. 
 
Utvärdering av naturum
Naturvårdsverket har i år inlett en regelbunden utvärdering av landets alla naturum. Utvärderingen är ett
hjälpmedel för naturum att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer. CNV medverkar med expertstöd i
naturvägledningsfrågor. Varje naturum ska utvärderas en gång vart femte år. 
 
Utbildningsnorm

http://www.slu.se/CNV-seminarium121122
http://www.slu.se/CNV-seminarium121122
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
http://www.naturensar.se/
http://www.naturensar.se/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/verksamhet/uppdrag/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Nationalparker/Ett-gemensamt-varumarke-for-Sveriges-nationalparker/
http://guldagget.se/2012/Info.aspx?b=5682
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Planera-for-friluftsliv/Verktyg-for-riluftsliv/Naturum-


Inom ramen för CNV:s arbete med kvalitetssäkring av naturguider arbetar CNV just nu tillsammans med en grupp
av utbildare med att ta fram ett förslag på en nationell utbildningsnorm. Normen ska underlätta både för den som
vill utbilda sig till naturguide och för dem som vill anlita naturguider. Läs mer om arbetet här.
 

Naturvägledaren 3-2012 - 
Vägledning i närnatur 
Årets tredje nummer av Naturvägledaren utkommer i
oktober. Tema är Vägledning i närnatur. Välkommen
med förslag till innehåll senast 14 september till
redaktör Anders Arnell. 
 

Se tidigare nummer av Naturvägledaren

På gång inom naturvägledning
- Konferens om utomhuspedagogik - barn och hälsa, Göteborgs botaniska trädgård, 17 oktober 
- EUROPARC:s årliga konferens, 22-25 oktober, Belgien 
- Internationell konferens om miljökommunikation, 6-10 juni 2013, Uppsala
 

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

I backspegeln
CNV:s senaste
aktiviteter: 
- Session på
forskningsprogrammet
Friluftsliv i förändrings
internationella
slutkonferens Monitoring
and Management of
Visitors in Protected
Areas 
 
 
 

Läs mer här

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
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 
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