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Universitetskurs:
Naturvägledning för
yrkesverksamma
Nu går det att söka till CNV:s populära universitetskurs
på 3 hp. Den riktar sig till verksamma naturvägledare.
Kursen kommer att hållas i Uppsala. Det är en
distanskurs med två träffar 20-21 september samt 17-
18 januari. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Nordiskt-baltiskt seminarium, 
Uppsala - 14 juni 
CNV bjuder, tillsammans med nordiska och baltiska
samarbetspartners, in till ett heldagsseminarium om
naturvägledning. Temat är Naturvägledning i Norden –
var står vi nu? Seminariet sker i anknytning till den nu
fulltecknade globala konferensen i Sigtuna 15-18 juni.
På seminariet föresläser internationellt kända
inspiratörer som professor Sam Ham, ordföranden i
organisationen NAI Amy Lethbridge och de
efterfrågade experterna Tim Merriman och Lisa Brochu
som leder en workshop om planering av
naturvägledning. Vi kommer även ha diskussioner om
nordisk-baltiska samarbetsmöjligheter. 
 

Läs mer och anmäl dig här

CNV går in i Utenavet
Utenavet är ett nätverk för utomhusbaserat lärande där
Friluftsfrämjandet, Skogen i Skolan, Movium och
Nationellt centrum för utomhuspedagogik ingår.
Nätverket har bland annat stått bakom Ute är inne-
konferenserna som de senaste åren samlat tusentals
lärare. CNV kommer att bidra i nätverket genom att
stärka kopplingarna mellan skolan, CNV:s nätverk och
naturvägledning.
 

Läs mer här

Utemiljöns plats i lärarutbildningen - tankesmedja i Kristianstad
Utenavet bjuder till tankesmedja på högskolan i Kristianstad den 30 – 31 maj. Hur finns utomhusbaserat lärande
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med i landets lärarutbildningar idag? Kan man göra inslag om utomhuspedagogik obligatoriska? Vilka möjligheter
till fortbildning finns.
 
 

Läs mer här

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!

Uteåret 2013
Tema för 2013 års Naturens
år-samverkan är Uteåret.
CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 

Läs mer här

I backspegeln
CNV:s senaste aktiviteter: 
 
Att skriva om natur
 
 

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. 
 

Läs mer...

På gång inom naturvägledning 
- Konferens om uteskolor i stadsmiljöer, 16 april, Danmark
- Tankesmedja för friluftslivet, 17-18 april, Djurönäset 
- Seminarium om friluftsforskning, 30-31 maj, Kristianstad 
 

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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