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Hej naturvägledare! 
 
Vi på CNV hoppas att ni haft en riktigt bra sommar, fylld av spännande naturvägledningsaktiviteter! Hösten är snart
här och vi vill påminna om att det fortfarande går att anmäla sig till CNVs seminarium om känsliga ämnen och Ute
är inne-konferensen. Hoppas vi ses där!

Konferens: Ute är inne 2015
Linköping 17-18 september 
Det är dags för den stora konferensen om
utomhusbaserat lärande, 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!
 
Sista anmälningsdag 4 september.
 
Anmälan och program här.

Workshop: Öppna för skolan –
inspiration för förvaltare
Linköping 17 september 
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 anordnar denna workshop som del
av "Ute är inne" (se ovan). Anmäl dig och välj
workshop AB14 "Öppna för naturkontakt - förvaltarens
roll och möjligheter", torsdag 17 september. 
 
(Foto: Barbara Ham)

Seminarium: Känsliga ämnen
och naturvägledning 
8-9 oktober, Läckö 
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Om alltifrån rovdjurspolitik till klimatångest. CNV
arrangerar ett seminarium om hur naturvägledning kan
fungera som arena för diskussion om känsliga ämnen.
Hur pratar vi om värderingar? Hur möter vi besökare
med helt andra åsikter än vi själva har? Hur kan
naturvägledning bidra till demokratisk diskussion och
dialog om viktiga samhällsfrågor?
 
Sista anmälningsdag 15 september. Obs! Begränsat
antal platser. Först till kvarn...
 
Läs mer och anmäl dig här. 

På gång inom naturvägledning 
- Sharing Cultures, 21-23 september Algarve, Portugal
- New European common qualifications of Heritage Interpretation in the tourism sector, 17 september, Bryssel
- Industriarvskonferens, 14 - 15 oktober, Kristianstad
- Association for Heritage Interpretation, 21-20 oktober Wiltshire, Storbritannien
 
 

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