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Kompetensutveckling för
natur- och kulturguider 
 
Ta chansen att utvecklas som natur- och kulturguide
med vår utbildning Certified Interpretive Guide! Kursen
för dig som vill spetsa din kompetens inom
interpretation, guideteknik och planering. Här utvecklar
du ditt sätt att reflektera över guidesituationen och får
nya verktyg för att genomföra guidningar som verkligen
berör besökaren. Du testar dina nyvunna kunskaper
direkt på plats genom att guida dina kurskamrater.
 
Kursen har två träffar i Uppsala 21-23 augusti och 22-
23 oktober. Mellan träffarna jobbar du med
hemuppgifter. 
 
Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive
Guide enligt Interpret Europes standard.
 
Sista anmälningsdatum är 26 juni.
 
Läs mer och anmäl dig här.
 

Seminarium och utbildning för
kommuner: naturvägledning
för nya svenskar 
 
I samarbete med utbildningsledare från Örebro tar
CNV fram ett utbildningspaket som kommuner
tillsammans med lokala samarbetspartners kan
använda för att ge möjlighet för nya svenskar att
utbilda sig till naturguider och naturvägledare.
Uppdraget kommer från Naturvårdsverket. Projektet
inleds med ett seminarium i Örebro 17 september där
deltagare får ta del av hur man i länet framgångsrikt
arbetar med natur- och kulturguidningar på olika språk.
Påföljande utbildningsdagar 18-19 september för den
som vill fördjupa sig. Läs mer och anmäl dig hos
Studiefrämjandet.

Ute är inne Jönköping 29-30
augusti 
 
Konferensen Ute är inne genomförs i år för sjätte
gången. Denna gång äger den rum i Jönköping 29-30
augusti och har temat Utomhuspedagogik och
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ekosystemtjänster. Välj bland hela 50 workshops där
utemiljön fungerar som en plats för lärande. Dessutom
flera intressanta föreläsningar. I anslutning till
konferensen blir det också ett forskningssymposium
om barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer. 
Konferensen har tidigare lockat minst 400 deltagare
och är den givna mötesplatsen inte minst för
naturvägledare som vill samverka med skolan. 
 
Läs mer och anmäl dig här. Lägre avgift vid anmälan
senast 28 juni!

Naturvägledning för barn i
förskoleåldern 
 
Ett inlägg på CNV:s facebooksida har lyft frågan att det
generellt saknas stöd till naturvägledare som möter
barn i förskoleåldern. Vid en snabb rundringning
bekräftas detta av CNV:s nätverk. Vi har därför
uppdaterat vår hemsida om naturvägledning för barn
och unga med en ny flik med tips och länkar till just
naturvägledning och utomhuspedagogik för barn i
förskoleålder.
 
Till CNV:s sida Naturvägledning för barn och unga.

Naturvägledning för
yrkesverksamma 
 
Tionde året för vår universitetskurs Naturvägledning för
yrkesverksamma (3 hp)! Anmälan är öppen tills vidare
på www.antagning.se. Vi har många sökande men det
finns fortfarande chans att komma med. Sök nu!
 
På kursen får du analysera och diskutera naturväg-
ledning med kollegor från olika branscher, samt
reflektera över din roll som naturvägledare med hjälp
av föreläsningar, litteratur, seminarier och egna
hemuppgifter. 
 
Kursträffar sker i Uppsala 12-13 september och 5-6
december. Kursen ges av CNV i samarbete med
Avdelningen för miljökommunikation vid SLU.
 
Läs mer om kursen här.

Biologiska mångfaldens dag 
 
Den 22 maj firades biologiska mångfaldens dag
världen över, inte minst i Sverige! På Biologiska
mångfaldens dags hemsida kan man surfa runt och
låta sig inspireras av vad andra naturvägledare runtom
landet har ordnat för aktiviteter. För 2019 finns 253
aktiviteter registrerade samt ytterligare nästan 200 för
2018. Redan nu kan man planera aktiviteter för nästa
år, eller varför inte fira den biologiska mångfalden varje
dag!
Till Biologiska mångfaldens dag

Handbok om naturvägledning 
 
Vi påminner om att det nu finns en innehållsrik
handbok för planering och genomförande av
naturvägledning i skyddade natur- och kulturområden.
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Boken är framtagen av CNV på uppdrag av och i
samarbete med Naturvårdsverket. Även om den främst
fokuserar på skyddade områden, är de tankegångar
och arbetssätt som beskrivs tillämpbara på
naturvägledning i allmänhet. 
 
Beställ eller ladda ned handboken på
Naturvårdsverkets webbplats.

Seminarium om natur- och
kulturstigar 21-22 november 
 
Självguidande stigar av varierande slag är en vanlig typ
av natur- och kulturvägledning som engagerar många.
CNV anordnar nu ett seminarium i detta ämne, i
Stockholmstrakten 21-22 november. Utgångspunkt är
bland annat en översikt som CNV gjort över stigar vid
naturum. Den 21 november är det seminarium (prel kl
10-17) huvudsakligen inomhus med kortare utomhus-
aktivitet, och den 22 november (prel kl 0830-14)
exkursion på temat i Stockholmstrakten med vidare
diskussioner. 
Mer information i kommande nyhetsbrev.

På gång för naturvägledare 
 
Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktivitet. Fler aktuella händelser hittar du i kalendariet på vår
webbplats.
 
- 25 augusti. Arkeologidagen 2019. Hela landet. Riksantikvarieämbetet.
- 29-30 augusti. Ute är inne - utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Jönköping.
- 12-13 sep och 5-6 dec. CNV-universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma. SLU Ultuna.
- 16-19 september. Adventure World Travel Summit. Göteborg. 
- 2-3 oktober. CNV-seminarium Naturvägledning och hälsa II. Nordens ark. Mer info kommer.

CNV:s sida 
Följ CNV på Facebook
genom att "gilla" oss där. Då
får du nyheter löpande från
oss. 
 
Se sidan här

CNV:s sida 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
 
Se sidan här

Grupp 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 Gilla naturen 
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CNV ingår i
samverkansnätverket
Naturens år, vars syfte är att
öka kunskapen och intresset
för vår gemensamma natur.
 
Läs mer här!

Skolmaterial för åk 4-6 om
att upptäcka, uppskatta och
uppmärksamma barnens
natur. 
 
Läromedlet hittar du 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 nyhetsmejl med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även minst två gånger per år det tematiska
nyhetsbrevet Naturvägledaren med aktuell kunskap och inspiration från naturvägledningens värld i Sverige och
internationellt. Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela oss det via e-
post. Avprenumeration från detta nyhetsmejl sker alltså via e-post till cnv@slu.se.
 
Läs mer om naturvägledning på slu.se/cnv.
 
Läs om hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid Centrum för naturvägledning, CNV,
vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
 

 
Dela detta nyhetsmejl med andra 
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