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CNV fyller fem år! 
CNV har funnits i fem år! Det vill vi fira tisdagen den 10
september (10.30-12 plus lunchmingel) hos oss på
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vi bjuder på
intressanta föreläsningar: Författaren Stefan Edman
talar om vårt behov av förundran och sammanhang.
Gästprofessor Sam Ham belyser hur det går till när
naturvägledning ”gör skillnad”. Träffa oss på CNV, utbyt
erfarenheter med kollegor och dela med dig av dina
tankar om naturvägledningens utveckling. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Utställning för stora idéer
och små budgetar 
CNV bjuder till workshop den 17-18 oktober i
samarbete med naturum Tåkern. Målgrupp är
naturvägledare som vill bli ännu bättre på
obemannad naturvägledning. Hur gör man den
inspirerande, välkomnande och tillgänglig med
begränsade ekonomiska resurser? Och hur
producerar och kompletterar man proffsiga
utställningar, skyltar och naturstigar med enkla
medel?
 
Kom gärna med tips på föreläsare och innehåll - 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 2012. Läs mer om det här.
 
Kom gärna med förslag på intressanta exempel och
föreläsare. Anmäl dig via anmälningsformuläret eller till
per.sonnvik@slu.se. 
 

Läs mer och anmäl dig här
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Lyckade internationella
konferenser i juni
I juni var CNV nationell värd för konferensen Sharing
Our Natural and Cultural Heritage i Sigtuna och ett
nordiskt seminarium om naturvägledning i Uppsala.
Arrangemangen lockade 165 respektive 50 deltagare
från totalt 40 länder. Lokala besöksmål som Skansen,
Tyresta nationalpark, Biotopia, Vasamuseet och
Skokloster bidrog med stora insatser. TACK till er alla!
Du kan ta del av filmade föreläsningar från Sigtuna på
vår webb. Dokumentation från det nordiska seminariet
läggs ut i början av september.
 

Läs mer om Sigtuna-konferensen 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 för
naturvägledare
Gå gärna med i LinkedIn-
gruppen "Naturvägledare i
Sverige" för att diskutera
viktiga frågor med andra
naturvägledare. 
 

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 
- Konferensen Connecting Children with Nature, 10-13 september, Köpenhamn och Malmö
- Konferens om utomhuspedagogik, 12-13 september, Vörå i Finland
- Kurs om utomhuspedagogik med digitala verktyg, 24 september och 15 oktober, Stockholm
 
 

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