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Hur vill du nätverka? 
 
I samband med att CNV:s hemsida görs om så ser vi
över hur naturvägledare i Sverige kan synas och
nätverka via CNV:s hemsida. Tidigare har vi synliggjort
de naturvägledare som velat med kontaktuppgifter,
verksamhetsområde och geografisk information. Hur
ska vi göra framöver?
 
Hör av dig senast i augusti till cnv@slu.se med tankar
på hur just du vill synas, kommunicera och nätverka via
CNV:s hemsida.
 
Behövs en förening för naturvägledare? Diskutera det
gärna i Facebook-gruppen Naturvägledare i Sverige.

Berättelser om Europa 
 
CNV deltog på konferensen Interpretation for the
Future of Europe som ägde rum i Mechelen i Belgien i
maj. 160 natur- och kulturvägledare från hela Europa
samlades för att under tre dagar diskutera betydelsen
av kontakt med och dialog om natur- och kulturarv förr,
nu och i framtidens Europa. Om humanism och
tolerans men också om murar. Om våld och om länder
som aldrig mer ville uppleva krig. Om
klimatförändringar och om samarbete för hållbar
utveckling. Om ett Europa med berättelser i ständing
förändring och om hur kommunikation om levande
natur- och kulturarv kan bidra till fred, demokrati och
öppna samhällen. 
 
Läs mer om konferensen och gör som CNV: 
Bli medlem i Interpret Europe.

Lärande om interpretation 
 
Konferensen i Belgien var också slutkonferens för
projektet InHerit som syftat till att bygga en gemensam
kompetensprofil för natur- och kulturvägledare i
Europa. CNV bidrog med en workshop med diskussion
om de kompetenser och kvaliteter som lyfts fram i
projektet. Pilotutbildningar har genomförts hos parterna
i Polen, Italien, Kroatien och England för att testa
kurser i interpretation som tagits fram utifrån
kompetensprofilen. CNV och våra deltagare fick
mersmak vid den kurs på Långholmen med fokus på
guidning som vi genomförde för några veckor sedan.
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Interpretation för guider 
 
I maj deltog 16 personer verksamma inom
naturvägledning i företag, föreningar och på naturum i
CNV:s kurs Utveckla din guidning genom interpretation
i Stockholm. Kursupplägget baserades på erfarenheter
om kompetensbaserat lärande som gjorts i det
europeiska samarbetsprojektet InHerit och där en viktig
komponent är att prova olika guidesituationer före och
efter kunskapsinhämtningen. Det är ett koncept som
deltagarna tyckte var lärorikt och CNV kommer att
utveckla vidare för kommande kurser. Både deltagare
och kursledning var nöjda med ett spännande
erfarenhetsutbyte!

Möten med svensk natur 
 
Nu pågår massor av projekt i ideella organisationer,
hos naturvårdsstiftelser, länsstyrelser och kommuner
för att använda naturområden och naturupplevelser
som del i mötet med det svenska samhället för
nyanlända. Möten som ger möjlighet till kunskap om till
exempel allemansrätt men också samtal om natursyn
mellan stad, land, individer och kulturer. CNV kommer
att samla så många exempel (bra och utvecklingsbara)
som möjligt i år. 
Nästa nummer av naturvägledaren kommer att lyfta
några av dessa. Hör av dig till cnv@slu.se och berätta
vad just du gör!
 
Bild: Anders J Larsson, Skogssällskapet

Guidekurs i Tjeckien 
 
I augusti hålls en kurs för att på europeisk bas bli
certifierad som guide inom interpretation
(naturvägledning). Du kan i samband med det även gå
en kurs för att själv bli certifierad utbildare. Kurserna
hålls av Interpret Europe.
 
Läs mer om kurserna här.

CNV:s Facebook-sida 
 
CNV har en Facebook-sida. Vi lägger löpande ut
nyheter och tips .Genom att "gilla" den på Facebook
kan du ta del av våra senaste nyheter.

Naturvägledning för
yrkesverksamma, 3.0 hp 
 
Denna kurs, som ges av CNV tillsammans med
avdelningen för miljökommunikation vid SLU, 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. 
Vi har många sökande till kursen, men det är ändå värt
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att söka - alla söker inte i första hand och det sker alltid
avanmälningar under tiden till kursstart. Anmälan är
därför öppen tills vidare på www.antagning.se.

På gång för naturvägledare 
 
- ECSITE:s internationella konferens för science centers, 9-11 juni, Graz i Österrike
- Inspirationsdag - Skog och rovdjur, 15 juni, Järvsö
- Interpret Europes kurs för guider och guideutbildare, 12-20 augusti, Kaprálův mlýn i Tjeckien
- Inspirationsdag - Skog och rovdjur, 19 augusti, Gävle
- Folk och fåglar, 18 september, Getterön, Varberg
- Kurs om socialt engagerade museer, 17-21 oktober, Östersund
- Mötesplats skyddad natur, 28-29 november, Stockholm 
 

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 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 

        
 

https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2016&freeText=Naturv%C3%A4gledning+f%C3%B6r+yrkesverksamma+-+praktisk+och+teoretisk+grundkurs
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/kurser-och-seminarier-20161/naturvagledning-for-yrkesverksamma-2016/?id=234494
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2016/6/ecsites-internationella-konferens-for-science-centers1
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2016/6/inspiationsdag---skog-och-rovdjur/
http://www.interpret-europe.net/top/training.html
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2016/8/inspiationsdag---skog-och-rovdjur/
http://www.xn--folkochfglar-0cb.se/
http://nckultur.org/nckleicestercourse2016/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Motesplats-skyddad-natur-2016/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
https://www.facebook.com/groups/155879047847443/
https://www.linkedin.com/groups/4941350
https://www.linkedin.com/groups/4941350
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
mailto:cnv@slu.se
http://www.cnv.nu/
http://www.anpdm.com/share-newsletter/424750447640/40/40
http://www.anpdm.com/share-newsletter/474750407040/40/40
http://www.anpdm.com/share-newsletter/444A50467540/40/40


Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Per Sonnvik, 018-67 24 44

 
 

http://www.cnv.nu/
mailto:per.sonnvik@slu.se

