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Snart sommarlov... 
Efter en lång och händelserik vårtermin är det dags för oss på CNV att ta sommarledigt. Innan vi gör det vill vi be
er att ta en titt på enkäten här nedanför. Arbetar ni med, eller känner ni till projekt som handlar om integration med
naturens hjälp? Fyll då gärna i enkäten och hjälp oss att få en överblick över vad som är på gång i landet. Tack!
 
Vi vill önska er alla en riktigt fin sommar, full av naturupplevelser och spännande naturvägledning! Vi ser fram emot
att komma igen i augusti. Höstens arbete kommer bland annat att handla om just naturbaserad integration, digital
teknik i naturvägledning och interpretationsplanering. Dessutom ges universitetskursen Naturvägledning för
yrkesverksamma för sjätte året och så hoppas vi titta lite närmare på naturvägledning i djurparker. Det kommer att
bli en spännande höst, vi ses då!
 
Observera att bemanningen på kontoret kommer att vara begränsad under juli, för att komma i kontakt med oss
maila cnv@slu.se.

Enkät om naturbaserad
integration i Norden 
Arbetar du med, eller känner till, projekt där friluftsliv,
naturvägledning och andra naturaktiviteter används för
att ge personer med olika kulturell bakgrund möjlighet
att lära känna ett nytt land med dess natur och kultur,
att använda och njuta av naturen? Då vill vi be dig att
svara på enkäten "Erfarenheter och potential kring
naturbaserad integration i Norden"! Länk till enkäten.
 
Dela gärna enkäten vidare till andra som du tror kan
bidra med expertis och åsikter kring ämnet. Vi
välkomnar inte minst svar från personer som ser sig
som invandrare i något av de nordiska länderna och
som, genom att ta del av organiserade aktiviteter eller
på egen hand, har skapat sig en relation till natur och
friluftsliv i Norden.
 
Enkäten ingår i projektet Friluftsliv, naturvägledning och
integration i Norden (ORIGIN) där CNV deltar. Syftet är
att samla erfarenheter och goda exempel på
naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska
länderna. Mer information om projektet, som
finansieras av Nordiska Ministerrådet, finner du här.
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CNV:s Facebook-sida 
CNV har en Facebook-sida. Vi lägger löpande ut
nyheter och tips om vad som är på gång inom
naturvägledning. Genom att gilla Centrum för
naturvägledning på Facebook kan du ta del av våra
senaste nyheter.
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På gång för naturvägledare 
 
- 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!

Naturens år 2016 
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 
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