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Seminarium: Digital
naturvägledning och
interpretation 
 
CNV bjuder in till ett seminarium med föreläsningar och
diskussioner om digital teknik för naturvägledning och
interpretation. Alla som vill diskutera möjligheter och
utmaningar om digitala lösningar för det är välkomna.
Seminariet kommer att hållas från lunch till lunch 25
och 26 januari i Uppsala.
 
Mer information och anmälan finns här

Uppsökande naturvägledning
- miniseminarium 
 
"Om berget inte kan komma till Muhammed, då får
Muhammed komma till berget". Naturvägledning kan
nå fler grupper och få större genomslag genom att gå
utanför "hemområdet" och söka upp platser eller
sammanhang där många människor finns. Allt från
skidbackar till köpcentra, från marknadsdagar till
skolor. Miniseminarium på eftermiddagen 30 november
på Naturvårdsverket, Stockholm, med inspiration från
bland annat naturum Vålådalens arbete. 
Bilden visar "Vattenverkstaden" i Malmö som under
sommaren 2016 var på turné i södra Skåne med
pedagogiska program kring havsmiljön.

Fåglar och naturvägledning 
 
CNV och naturum Getterön samlar inspiratörer kring
naturvägledning om fåglar, på en plats präglad både
tradition och nytänkande inom ämnet. Det blir praktiska
tips och diskussioner om hur människors fågelintresse
kan utvecklas genom guidning, utställningar,
evenemang, visning av ringmärkning, barnverksamhet
och mycket annat. 
Seminariet äger rum på Getterön vid Varberg den 19-
20 april 2017. 
Mer info och anmälan kommer i nästa nyhetsmejl, men
meddela gärna intresse till anders.arnell@slu.se.
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Konferensen Ute är inne 2017
 
21-22 september nästa år kommer Utenavet, där CNV
ingår, hålla i Ute är inne. Den blir den femte
konferensen om utemiljön som språngbräda till kreativa
lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och
minskat utanförskap. Den hålls i Nynäshamn. Om man
anmäler sig senast 15 november så kan man göra det
till ett rabatterat pris. Läs mer om konferensen här.

Sista chansen: Enkät om
integration 
 
Arrangerar eller deltar du i integrationsprojekt i
naturen? Då vill vi be dig svara på enkäten
"Erfarenheter och potential kring naturbaserad
integration i Norden"! Den ingår i projektet Friluftsliv,
naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN)
vars syfte är att samla erfarenheter och goda exempel
på naturbaserad integration och dela dessa i de
nordiska länderna. Länk till enkäten.

På gång för naturvägledare 
 
- Internationell dag för vetenskapscentra och museum, 10 november
- Mötesplats skyddad natur, 28-29 november, Stockholm
- Internationella guidedagen, 21 februari
- NAIs internationella konferens 2017, 19-23 mars, Mexiko
- Children & Nature Network International Conference and Summit, 18-21 april, Vancouver i Kanada 
 

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
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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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