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Naturvägledning i djurparker -
möjlighet att nå många 
 
CNV var bjudna till Svenska djurparksföreningens
årliga konferens på temat utbildning och
kommunikation i april. Ett av djurparkernas viktigaste
uppdrag är undervisa, informera och väcka
allmänhetens intresse och förståelse för djur och
värdet av den biologiska mångfalden. En mycket
betydelsefull arena för naturvägledning som når många
människor i alla åldrar. CNV hoppas på givande
samarbeten med djurparksvärlden framöver.

Tankesmedja för friluftsliv 
 
CNV är medarrangör till Naturvårdsverkets
tankesmedja för friluftsliv, som i år ägde rum 13-14 april
på Djurönäset, Värmdö. Smedjan är friluftslivets stora
mötesplats med runt 300 deltagare varje år. Temat i år
var hur friluftslivet kan bidra till attraktion och
värdeskapande. En av föreläsarna var Liisa Kajala från
Forststyrelsen, som berättade hur man i Finland
systematiskt tagit fram siffror på vad skyddad natur ger
för lokal ekonomi, hälsa och arbetstillfällen. CNV bidrog
bland annat med naturvägledningsperspektiv på
friluftsliv i skogsbruket och i skyddad natur.
 
Ta del av dokumentation från tankesmedjan

Planering för nordisk lärobok 
 
Den nordiska samverkansgruppen för naturvägledning
bjöd i början av april en grupp med praktiker och
forskare från hela Norden till workshop på Skovskolen
vid Köpenhamns universitet. Tema för dagarna var en
framtida nordisk lärobok om naturvägledningens teori
och praktik. Bärande rubriker är naturvägledarskap och
medborgarskap för hållbar utveckling. Projektet
finansieras av nordiska ministerrådet med medel från
Nordplus. CNV arbetar i gruppen tillsammans med
representanter för naturvårdsförvaltning och universitet
i de nordiska länderna.
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Naturvägledning för
yrkesverksamma, 3.0 hp 
 
För sjunde året i följd erbjuder CNV, tillsammans med
avdelningen för miljökommunikation, universitetskursen
Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursen ger dig
verktyg att analysera och problematisera
naturvägledning och dess metoder tillsammans med
kollegor från olika delar av branschen. Kursen består
av två träffar med föreläsningar, fältbesök och
seminarier samt litteraturstudier, analys av en aktivitet
och arbete med ett eget projekt. Träffarna äger rum 8-9
september och 8-9 december 2016. 
 
Läs mer här. 
Anmälan är öppen tills vidare på www.antagning.se.

Platser kvar på guidekurs! 
 
Det finns några platser kvar på den grundläggande
guidekursen på Store Mosse i Småland 19 maj. CNV
arrangerar kursen tillsammans med Studiefrämjandet
och naturum Store Mosse. Den riktar till
säsongsanställda på naturum samt till andra
intresserade i mån av plats. Dagen handlar om
metoder, förhållningssätt och tips för framgångsrik
guidning. Egna guideövningar ingår som en väsentlig
del. Studiefrämjandets erfarne "guideguru" Ulrik Alm är
en av ledarna. 
 
Anmälan (senast 3 maj) och info via Studiefrämjandet.

På gång inom naturvägledning 
 
- Invigning av utställning på naturum Stendörren, 1 maj
- Invigning av utställning på naturum Ottenby, 14 maj
- Interpret Europes konferens, 21-24 maj, Mechelen i Belgien
- ECSITE:s internationella konferens för science centers, 9-11 juni, Graz i Österrike
- Interpret Europes kurs för guider och guideutbildare, 12-20 augusti, Kaprálův mlýn i Tjeckien 
 

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!

Grupp för
naturvägledare
Välkommen att ansluta dig
till LinkedIn-gruppen
"Naturvägledare i Sverige"
för att diskutera aktuella
frågor med andra
naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen här!

Ekosystemtjänster 
Tema för Naturens år-samverkan 2016 är
Ekosystemtjänster. CNV samordnar nätverkets arbete.

 
Hälsningar,
Centrum för naturvägledning 
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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. 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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