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Tack för i år och gott nytt 2018: jubileumsår och många
aktiviteter! 
 
Kära naturvägledare, tack för det här året! Vi kan se tillbaka på ett år då allt fler sökt sig till den svenska naturen.
Höga besökarsiffror (rekord!) tyder på att många människor också har kommit i kontakt med naturvägledning av
något slag. Det är inspirerande! Ert arbete är viktigt för den naturkontakt, känsla och kunskap som dessa besökare
far hem med. Och det sporrar oss på CNV att hela tiden utvecklas och hitta sätt att stötta er i ert arbete. Därför ser
vi också mycket fram emot nästa år...
 
2018 fyller CNV tio år! Vi håller som bäst på att planera ett sprakande jubileumsprogram som bland annat innebär
en konferens i Uppsala - håll datumen 8-9 oktober! - en workshop om film i naturvägledning och CNV-favoriten Att
skriva om natur. Dessutom inleder vi ett samarbete med SLU:s Forskningsplattform djur, natur och hälsa med en
seminarieserie om naturvägledning och hälsa. Här kommer CNV:s nätverk ges tillfälle att lära mer inom
forskningsområdet och forskare att lära från praktiken. 
 
Du kan läsa mer om några av aktiviteterna längre ner. Resten publiceras på vår hemsida och i kommande
nyhetsbrev så fort vi är klara med planeringen. Varmt välkomna att fira med oss! 
 
Gott slut och gott nytt år önskar Eva, Anders, Per och Lena på CNV.

Klass 5 i Alviksskolan vann
Gilla naturen-tävlingen 
 
Bland 212(!) bidrag i tävlingen Gilla naturen har en
vinnare korats. Klass 5 på Alviksskolan i Luleå vann
med filmen ”Skogen i Alvik” och får därmed resa till en
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av landets nationalparker. De har valt Abisko! De tio
finalbidragen kommer dessutom att ingå i en utställning
på Naturhistoriska riksmuseet 20 februari - 26 augusti.
 
Juryn har bestått av CNV, Naturhistoriska riksmuseet,
Naturvårdsverket, Sveriges naturum och
Naturskoleföreningen. 
 
Se vinnaren och alla andra bidrag här!

Nordens första CIG-kurs
genomförd 
 
I november höll CNV tillsammans med norska
Trysilvassdraget och Interpret Europe en guidekurs för
10 deltagare. Genom att klara av kursen blir deltagarna
utnämnda till Certified interpretive guides av
organisationen Interpret Europe. Under fem dagar fick
kursdeltagarna lära sig att planera och genomföra
guidningar på ett systematiskt och lekfullt sätt.
Utvärderingarna visar att kursen gav deltagarna gott
om användbara verktyg för naturguidning. Läs
dokumentationen från kursen.
 
Under kursen bildades Interpret Europe Scandinavia, i
form av en (sluten) grupp på Facebook för
skandinaviska medlemmar i Interpret Europe. 
 
Bli medlem i Interpret Europe.
Här kan du läsa om Interpret Europes kurser. 
 

CNV höll workshop om
Storytelling för naturvägledare
 
”Jag förstod vilken kraft berättande kan ha!”,
”Workshopen skulle vara till nytta för många
yrkeskategorier..!” och ”Gärna en fortsättning!” Det är
några av många positiva utlåtanden om CNV:s första
workshop i storytelling, muntligt berättande. Ida Junker
och Tomas Carlsson från Fabula Storytelling höll i det
uppskattade programmet. 
 
Läs mer om workshopen här.

Jubileumskonferens CNV 10 år! 
 
2007 tog Naturvårdsverket och SLU initiativ till Centrum för naturvägledning och ett år senare startade
verksamheten på SLU i Ultuna. Det innebär att vi nästa år firar tioårsjubileum!
 
Vi vill förstås fira tillsammans med landets alla naturvägledare. Utöver aktiviteter under året så vill vi bjuda in till
en jubileumskonferens för att lyfta naturvägledning ur olika perspektiv. Det blir en inspirerande blandning av
föreläsningar och workshops om naturvägledning för framtiden: storytelling, hälsa, klimat och mycket annat.
Markera datumen 8 - 9 oktober i kalendern! Plats: SLU Ultuna. Mer information kommer.

Workshop 2018: Film för
naturvägledare 
 
Explainers i utställningar, marknadsföring på nätet,
vloggar, instagramtävlingar och sociala medier… Det
finns många sätt att använda film för att förstärka sin
naturvägledning. Men hur gör man? 
 
Delta i CNVs workshop Film för naturvägledare, 22-23
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mars i Uppsala! Vi fördjupar oss i när, var, hur film kan
användas i naturvägledning. Framförallt lär vi oss -
hands on! - hur man bygger upp en berättelse, filmar
och redigerar enkla filmer med sin egen mobiltelefon.
Efter kursen får du möjlighet till personlig återkoppling
på en film som du gör med utgångspunkt i din egen
verksamhet, på hemmaplan.
 
Anmäl dig via formuläret på CNV:s webbplats.

Workshop 2018: Att skriva om
natur 
 
Det skrivs mycket om natur, men hur når orden både
hjärna och hjärta? Nästa år återkommer en verklig
CNV-favorit: Att skriva om natur. Detta är workshopen
för alla som på något sätt skriver om natur i sin
verksamhet: skyltar, trycksaker och webb. Workshopen
hålls preliminärt i Göteborg i november. Anmälan
öppnar i januari. Håll utkik i kommande nummer av
Nytt från CNV samt på vår webbplats. 
 
Kursledare är Thomas Öberg, Natur i Norr.

Tankesmedja för friluftsliv
2018 
 
CNV är medarrangör för konferensen Tankesmedja för
friluftsliv som 2018 spanar in i framtiden: Vad är på
gång? Vilka trender ser vi inom till exempel
stadsutveckling, teknik, naturturism, sociala medier och
varmare klimat? Hur påverkar det arbetet med friluftsliv
för alla?
 
Ta del av det senaste inom friluftslivsforskningen,
lyssna till kunniga föreläsare som berättar om
utmaningar och möjligheter för friluftslivsarbetet.
Diskutera framtidsfrågor och dela erfarenheter i ett
stort antal workshops. Tankesmedjan äger rum 18–19
april på Djurönäset utanför Stockholm.
 
Till Tankesmedjans webbplats.

På gång för naturvägledare 
 
- NCK:s vårkonferens: Platsens betydelser, 7-8 februari, Östersund. 
- CNV-workshop: Film för naturvägledare, 22-23 mars, Uppsala.
- Interpret Europes konferens om natur- och kulturvägledning, 23 - 26 mars, Kőszeg, Ungern.
- CNV-workshop: Naturvägledning och hälsa, april.
- NAI:s internationella konferens om natur- och kulturvägledning, 16-20 april, Reims, Frankrike.
- Tankesmedja för friluftsliv 2018, 18-19 april, Stockholm.
- CNV 10 ÅR! Jubileumskonferens, 8-9 oktober, Ultuna.
- CNV-workshop: Att skriva om natur, november, Göteborg. 
 

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. 
 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2018-cnv-aktiviteter/film-for-naturvagledare/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2018-cnv-aktiviteter/film-for-naturvagledare/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2018/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2018/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2018/
http://nckultur.org/wp-content/uploads/2015/09/Program-V%C3%A5rkonferens-Sv.pdf
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2018-cnv-aktiviteter/film-for-naturvagledare/
http://www.interpreteuropeconference.net/
http://www.interpnet.com/nai/Events/NAI_International_Conference/nai/_events/NAI_International_Conference.aspx?hkey=cb8b1f42-e9e6-48c5-9c14-f52eba1265d0/
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2018/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/cnvs-kalendarium/
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/155879047847443/
https://www.facebook.com/groups/155879047847443/
https://www.linkedin.com/company/16271718/


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
Tävlingen är
genomförd. Alla
tävlingsbidrag och
läromedlet hittar du på
webbplatsen. Håll utkik
efter utställningen på
Naturhistoriska
riksmuseet under 2018!
 
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 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Lena Malmström, 018-67 25 04.
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