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Sista chansen för anmälan till
Nordiskt seminarium 
Träffa kollegor från Norden och Baltikum och diskutera
naturvägledning och möjligheter till samarbete! 
Den 14 juni bjuder CNV, tillsammans med nordiska och
baltiska samarbetspartners, in till en heldag med tema
utveckling av naturvägledning: Naturvägledning i
Norden – var står vi nu? Seminariet sker i anslutning till
den internationella konferensen i Sigtuna 15-18 juni.
Det finns ett fåtal platser kvar så passa på att anmäla
dig nu om du är intresserad! Flera internationellt kända
inspiratörer föreläser och ger workshops. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Öppet för sena anmälningar
till Sigtuna 
Du som ville anmäla dig till "Interpreting our natural and
cultural heritage" som hålls i Sigtuna 15-18 juni men
inte hann innan det blev fullbokat! Några avbokningar
har skett och det finns därmed fortfarande chans att få
delta på denna intressanta konferens. Anmäl dig via
anmälningsformuläret.
 

Läs mer och anmäl dig här

Kraftsamling kring
utomhusbaserat lärande
- ute är inne special 
Den 19 september är alla som är intresserade av att
bidra till utveckling av utomhusbaserat lärande för barn
och unga välkomna till Uppsala. Tema för seminariet är
”kraftsamling kring det utomhusbaserade lärandet och
utemiljön som resurs”. Organisationerna som står
bakom Utenavet (bland annat CNV) drar slutsatser från
samarbetet, arbetet i de egna organisationerna och
blickar framåt. 
 

Mer info och anmälan här

CNV fyller fem år!
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CNV har funnits i fem 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 med stora ambitioner
men begränsade ekonomiska resurser. 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

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

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
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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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