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Workshop: Öppna för skolan –
inspiration för förvaltare 
 
Upplevelsestigar, ekobaser och uteklassrum.
Välkommen till en workshop för alla med ansvar för
naturreservat eller andra utemiljöer som vill bidra till att
barn och unga använder våra naturområden mer. Vad
kan vi göra konkret för att välkomna skolorna ut? Goda
exempel som Tjäderstigen i Tyresta presenteras.
 
CNV och Movium ordnar denna workshop som del av
konferensen "Ute är inne" (se nedan). Anmäl dig och
välj workshop AB14 "Öppna för naturkontakt -
förvaltarens roll och möjligheter" torsdag 17 september.

Konferens i Linköping: 
Ute är inne 2015 
 
Nu är det dags för den stora konferensen om
utomhusbaserat lärande igen. Denna gång på tema
”plats, lärande och integration” i Linköping den 17-18
september 2015. 
 
Konferensen riktar sig främst till personer som arbetar i
eller kring skolan. Massor av inspiration för alla som
arbetar med naturvägledning för barn och unga!
Anmälan är öppen. Gå till www.utenavet.se

Kurs: Dialog för landskapet 
 
I landskapet möts olika värden, tillgångar och synsätt.
Hur kan olika perspektiv synliggöras och berika en
diskussion om landskapets historia och framtid? Vad
går att enas om och varför går åsikterna isär?
 
Under kursen undersöker vi hur du med din
naturvägledning kan öka lokal delaktighet,
medborgarinflytande och skapa lokal förankring av
landskapets värden.
 
Kursen arrangeras av CNV i Uppsala 17-18 april.
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På gång inom naturvägledning 
- Seminariet "Det ligger i tiden", 11-12 februari, Kristianstad
- Aktiv vardag med välfärdsteknologi, 12 februari, Asker i Norge
- Forskningen i Alnarps Rehabiliteringsträdgård, 12 mars, Alnarp
- Konferensen Det gröna kulturarvet, 19 mars, Eslöv
- Berättarkonferens: Tell Me A Story, 26-27 mars, Skellefteå
- Danska Naturvejlederforeningens årskonferens, 8-10 april, Vejle, Danmark
- Internationell konferens om lärande för hållbar utveckling, 22-24 april, Tallin i Estland
- Kurs i tidsresans metod, 27-28 april, Östersund
- Tankesmedja för friluftsliv, 28-29 april, Örebro
- NAI:s internationella konferens, 3-7 maj, Montréal och Québec i Kanada
- Interpret Europes årliga konferens, 6-9 juni, Kraków i Polen
- 8th World Environmental Education Congress , 29 juni - 2 juli, Göteborg
- Ute är inne 2015, 17-18 september Linköping
- Sharing Cultures, 21-23 september Algarve, Portugal 
 

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

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige".
 

Gå med i gruppen här!

Ekosystemtjänster
Tema för 2015 års Naturens år-
samverkan är Ekosystemtjänster.
CNV samordnar nätverkets
arbete under året. 
 

Läs mer här

Grupp för
naturvägledare
Gå gärna med i LinkedIn-
gruppen "Naturvägledare i
Sverige" för att diskutera
aktuella frågor med andra
naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen 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 vårt 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 oss det via e-post. Du kan även
avregistrera dig från att få nyhetsmailen här. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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