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Universitetskurs:
Naturvägledning för
yrkesverksamma
Många har sökt till fjärde upplagan av CNV:s
universitetskurs på 3 hp. Det går fortfarande att anmäla
sig till kursen, som riktar sig till verksamma
naturvägledare. Men skynda innan den blir fulltecknad!
Kursen hålls i Uppsala och 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
internationella 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

Nya möjligheter att delta på
internationell konferens i juni
Konferensen, som hålls i Sigtuna 15-18 juni, är full.
Men det finns en väntelista för de som vill delta och
inte har anmält sig än. Då avbokningar sker finns det
fortfarande goda möjligheter att kunna delta på denna
intressanta konferens. Anmäl dig via
anmälningsformuläret om du vill ställa dig på
väntelistan.
 

Läs mer och anmäl dig här
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CNV 5 år!
I år fyller CNV 5 år! Det vill vi fira tisdagen den 10 september hos oss på Sveriges lantbruksuniversitet i
Uppsala. Under dagen får vi besök av två intressanta föreläsare: författaren Stefan Edman som talar om vårt
behov av förundran och sammanhang och vår gästprofessor Sam Ham som talar om hur det går till när
naturvägledning ”gör skillnad”. Boka in dagen redan nu. Vi återkommer med utförligare program.
 

Läs mer här

Utställning för stora idéer
och små budgetar 
CNV bjuder in till workshop den 17-18 oktober i
samarbete med naturum Tåkern. Målgrupp är de
naturvägledare som vill bli ännu bättre på att göra
obemannad naturvägledning inspirerande,
välkomnande och tillgänglig utan stora budgetar. Hur
producerar och kompletterar man proffsiga
utställningar, skyltar och naturstigar med enkla
medel?
 
Kom gärna med tips på temat redan nu - via
anmälningsformuläret eller till per.sonnvik@slu.se.
 
 

Läs mer och anmäl dig här

Ny teknik för naturvägledning
2.0 
Den 21 november bjuder CNV och naturum Vattenriket
till seminarium i Kristianstad på tema tekniska
lösningar för naturvägledning. Detta är en fristående
uppföljning till seminariet på samma tema som gavs i
Stockholm 20 februari 2012. Läs mer om det här.
 
Kom gärna med förslag på bra och intressanta
exempel. Vi välkomnar även förslag på föreläsare.
Anmäl via anmälningsformuläret eller till
per.sonnvik@slu.se. 
 

Läs mer och anmäl dig här

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

Läs mer här

Sammanställning av synpunkter på utbildningsnorm för
naturguider
Nu finns det en sammanställning av svar och synpunkter på förslaget om en nationell norm för utbildning och
examination av naturguider. Läs sammanställningen här och förslaget här. CNV har fått i uppdrag av
Naturvårdsverket att under 2013 genom dialog med intressenter planera det fortsatta arbetet med
utbildningsnorm och former för huvudmannaskapet.
 

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

http://www.cnv.nu/
http://www.slu.se/cnv-ws-131017-18
http://www.slu.se/cnv-ws-131017-18
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-och-seminarier-44/dokumentation/dokumentation-fran-seminarium-2012-02-20-om-ny-teknik-for-naturvagledning/
http://www.slu.se/cnv-sem-131121
http://www.slu.se/cnv-sem-131121
http://www.utenavet.se/index.php?page=konferensen
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-naturvagledning/Publikationer/Bok-%20och%20rapportomslag/Sammanst%c3%a4llning%20av%20svar%20och%20synpunkter%20p%c3%a5%20f%c3%b6rslaget%20om%20nationell%20norm%20f%c3%b6r%20utbildning%20och%20examination%20av%20naturguider.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-naturvagledning/F%c3%b6rslag%20f%c3%b6r%20synpunkter%20om%20norm%20f%c3%b6r%20utbildning%20av%20naturguider.pdf
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
http://www.naturensar.se/
http://www.naturensar.se/


Grupp på LinkedIn för
Naturvägledare i Sverige
Nu finns det en grupp på LinkedIn för naturvägledare i
Sverige. Gruppen heter "Naturvägledare i Sverige". Gå
gärna med där.
 

I backspegeln
CNV:s senaste aktiviteter: 
 
Att skriva om natur
 
Tankesmedja för friluftsliv 
 

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 
- Seminariet Urban nature: inclusive learning through youth work and school work, 5-9 juni, Stockholm
- Internationell konferens om miljökommunikation, 6-10 juni, Uppsala 
- Närnaturguidernas sommarkurs, 2-5 juli, Uppsala 
 
 

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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