
 
 
Nytt från CNV april: utbildningsseminarium, Gilla naturen, naturvägledning för barn och unga, ansök till kurs och Ute är
inne.

Skriv ut | Visa webbversion | Prenumerera | Skicka vidare

Certifiering, samverkan och
branschråd 
 
25-26 april håller CNV i ett seminarium med fokus på
utbildning inom naturvägledning. Hur möter vi dagens
och morgondagens utmaningar genom utbildningar?
Vad går det att lära sig från framgångsrika utbildningar,
från Visitas valideringsarbete med turistguider och
vilken roll spelar kundrecensioner?
 
Seminariet är till för dig som arbetar med utbildningar
inom naturvägledning. 
 
Det hålls i Norrköping från lunch 25 april till lunch
dagen efter.
 
Läs mer och anmäl dig här

Gilla naturen: Satsning för
skolklasser om skyddad
natur 
 
Gilla naturen är ett läromedel och en tävling för
årskurs 4-6 om att upptäcka och uppskatta natur.
Vinsten är en resa till en av Sveriges 29
nationalparker och tio finalister blir en del i en
utställning om barns tankar om naturskydd på
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 
 
Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och
består av lärarhandledning med övningar, faktablad
och film.
 
Tävlingen handlar om att eleverna fotograferar eller
filmar en plats i naturen och skriver en motivering till
varför de gillar platsen och varför de tycker det är
viktigt att skydda den. Fram till 30 september pågår
tävlingen. 
 
Läs mer och gå med på www.gillanaturen.se 
 

Tipsa om naturvägledning för
barn och unga! 
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Vi planerar höstens nummer av Naturvägledaren, den
fylligare versionen av CNVs nyhetsbrev. Tema blir
naturvägledning för barn och unga. Nu vill vi ha dina
tips: Vad skulle du vilja läsa om? Känner du till
spännande projekt som du tycker vi ska titta närmare
på? Någon person vi bör intervjua? Några barn och
unga som själva leder vägen till naturen? 
 
Maila dina idéer till cnv@slu.se. Du träffar oss också
på Tankesmedjan friluftsliv för barn och unga 5-6 april.
Tveka inte att söka upp oss då!

Naturvägledning för
yrkesverksamma 3 hp nu
öppen för anmälan 
 
Universitetskursen Naturvägledning för
yrkesverksamma ges nu för åttonde året av CNV i
samarbete med avdelningen för miljökommunikation
vid SLU. Kursen består av två träffar 7-8 september
och 7-8 december med mellanliggande hemuppgifter. 
 
Kursen ger dig som yrkesverksam verktyg att
analysera och reflektera kring naturvägledningens
metoder. Varje år består gruppen av en givande mix av
naturvägledare från många olika verksamheter. 
 
Anmälan är öppen till 18 april. Varmt välkommen!
Mer om kursen samt länk till anmälan här.

Ute är inne 2017 - om
utemiljön för lärande, friluftsliv
och naturvägledning 
 
Den 21-22 september 2017 anordnas för femte gången
denna stora konferens om utemiljön som språngbräda
till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad
måluppfyllelse och minskat utanförskap. 
 
Konferensen arrangeras av Utenavet (nationellt
nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande) - i år
tillsammans med Nynäshamns kommun. Föreläsningar
varvas med inte mindre än 55 utomhusworkshops. 
Läs mer och anmäl dig här!

Ulos - Ut - Out! Stor konferens
i Åbo om lärande utomhus 
 
I samband med Finlands 100-årsjubileum 2017
arrangeras en stor konferens om utomhuspedagogik
den 5-6 juni i Åbo och närbelägna Sagu. Det blir flera
föreläsningar och workshops på svenska och engelska,
och en del av de finskspråkiga aktiviteterna kommer att
tolkas. Totalt blir det ett hundratal praktiska workshops
ute i naturen. Läs mer och anmäl dig här.
 
I samband med konferensen kan man passa på att ta
del av annat som händer under hundraårsjubileet i
Finland. Mycket handlar om naturen. Läs mer här. 

CNV föreläser om digital
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naturvägledning 
på norsk park-konferens 
 
CNV har blivit inbjudna att hålla i en föreläsning på en
norsk konferens om natur- och kulturparker, geoparker,
nationalparker och biosfärområden. Konferensen hålls i
Okstindan natur- och kulturpark i juni. 
 
Den efterfrågade föreläsningen ska likna den som Per
på CNV höll på CNV:s seminarium om digital teknik för
naturvägledning. Föreläsningarna på seminariet
spelades in och kan nås via denna sida.

På gång för naturvägledare 
 
- Berättarfestivalen, 3-9 april, Skellefteå.
- Natur för barn och unga – Tankesmedja för friluftsliv 2017, 5-6 april, Sundsvall
- Children & Nature Network International Conference and Summit 2017, 18-21 april, Vancouver i Kanada
- Crossing Borders: Interpret Europe spring event 2017, 19-21 maj, Prag i Tjeckien
- Ulos, ut, out! Storevenemang kring inlärning utomhus, 5-6 juni, Åbo och Sagu, Finland.
- Ute är inne, 21-22 september, Nynäshamn
 
 

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 2017:
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är tema för Naturens år-samverkan.
CNV samordnar nätverkets arbete under 2017.
 
Läs mer 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.
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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