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Guidekurs 6-10 november 
 
CNV håller i november, tillsammans med en norsk
samarbetspartner, en guidekurs på fem dagar. När
man har gått kursen blir man Certified Interpretive
Guide, enligt Interpret Europes system. Kursen hålls i
Elgå, som ligger i Norge nära svenska gränsen i. Det
är begränsat antal platser. 
 
Läs mer och anmäl dig här.

Gilla naturen: Satsning för
skolklasser om skyddad natur 
 
57 klasser är med på Gilla naturen. Det finns plats för
fler. 
 
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. 
 
Läs mer och gå med på www.gillanaturen.se 
 

Tipsa om naturvägledning för
barn och unga! 
 
Vi planerar höstens nummer av Naturvägledaren, den
fylligare versionen av CNV:s nyhetsbrev. Tema blir
naturvägledning för barn och unga. Vi vill gärna 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.
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Naturvägledning för
yrkesverksamma 3 hp öppen
för anmälan 
 
Denna universitetskurs ges nu för åttonde året av CNV
och avdelningen för miljökommunikation vid SLU.
Kursen består av två träffar 7-8 september och 7-8
december med mellanliggande hemuppgifter. 
Kursen ger dig verktyg att analysera och reflektera
kring naturvägledningens metoder, tillsammans med en
givande mix av naturvägledare från olika verksamheter.
 
Mer om kursen samt länk till anmälan här.

Fågelseminarium 19-20
oktober i Falsterbo 
 
Våga förenkla! – Du behöver inte vara expert på
fågelarter för att kunna inspirera till att skåda fåglar!
 
Detta var ledord för seminariet "Naturvägledning om
fåglar" som CNV höll tillsammans med naturum
Getterön 19-20 april, och som nu återkommer 19-20
oktober i Falsterbo. Målgrupp är alla som vill arbeta
med kommunikation om fåglar för allmänheten. 
 
Mer information, program och anmälan:
anders.arnell@slu.se.

CNV på ny sida på LinkedIn 
 
Nu finns CNV på LinkedIn med en företagssida. Vi
kommer lägga ut nyheter där framöver. Följ gärna CNV
på den sidan.

Platser kvar på guidekurs 30
maj! 
 
Det finns några platser kvar på en prisvärd (395 kr)
endagskurs för naturguider på naturum Höga kusten
30 maj. Kursen handlar om metoder, förhållningssätt
och tips för lyckad guidning, med utgångspunkt i teori
och praktik. Två egna guideövningar ingår. Kursen
anordnas av CNV, naturum Höga kusten och
Studiefrämjandet. Kan kombineras med spaning efter
nornan, som blommar under denna tid. 
 
Anmälan senast 24 maj!
Program, anmälan och praktisk info här! 

Nationalparksutbildningar 
 
Förra året och i år har CNV, på uppdrag av
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Naturvårdsverket, hjälpt till med att ta fram en
utbildning för lokala aktörer i nationalparker.
Utbildningen kommer framöver att hållas av förvaltarna
till nationalparkerna. Genom att delta i utbildningen ska
de lokala aktörer få använda en logotype som visar att
de samarbetar med nationalparken.

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. CNV är en
del av Utenavet. Föreläsningar varvas med inte mindre
än 55 utomhusworkshops. 
Läs mer och anmäl dig här!

På gång för naturvägledare 
 
- Nationalparkernas dag, 24 maj, Nynäshamn
- Kurs: Certified Interpretive Host, 29 maj, Trysil, Norge
- Ulos, ut, out! Storevenemang kring inlärning utomhus, 5-6 juni, Åbo och Sagu, Finland.
- Norsk park-konferens, 8-9 juni, Okstindan natur- og kulturpark i Norge
- Kulturarvsdagarna: Natur och kulturarv, 8-10 september, Nynäshamn
- Ute är inne, 21-22 september, Nynäshamn
- Interpret Europes konferens, 3-6 oktober, Iverness i Skottland
- Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, 4-6 oktober, Falun
 
 

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!

Gilla naturen
Sprid gärna information
om Gilla naturen och
inspirera skolklasser att
delta i tävlingen. 
 
Läs mer här!
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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 
 

        
 

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