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Här kommer ett extra utskick av Nytt från CNV, där vi har glädjen att annonsera ett nytt seminarium och - inte
minst! - att vi söker en person som vill komma och jobba med oss efter sommaren. 
 
Dessutom: Håll utkik, senare i veckan kommer vårt tematiska nyhetsbrev, Naturvägledaren, ut. Denna gång
handlar det om naturvägledning i olika vattenmiljöer.
 
Somriga hälsningar,
CNV.

Jobba med CNV efter
sommaren! 
 
CNV söker en projektledare på 100% (ev. mindre)
under sex månader med eventuell förlängning. 
En av arbetsuppgifterna blir att ordna en workshop för
aktörer inom limnisk pedagogik hösten 2019. 
 
Sista ansökningsdag 22 juli 2019. 
 
Läs mer här. 
 
Kom och arbeta med oss på CNV! Anders Arnell, Eva
Sandberg, Lena Malmström och Per Sonnvik
(föräldraledig). Foto: Anders Arnell

Seminarium: Naturupplevelser
och möten med djur som
resurs för välmående 
 
Välkommen till ett seminarium om naturvägledning och
hälsa med koppling till naturupplevelser, inklusive
möten med djur, som CNV anordnar tillsammans med
SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och
hälsa. Vi kommer att vara på Nordens ark och
använder (bland annat) deras utbildningar i praktisk
naturvägledning som verktyg för hälsa och grön
omsorg som utgångspunkt för övningar och
diskussioner. Seminariet vänder sig till alla som är
intresserade av att arbeta med naturvägledning och
hälsa.
 
Läs mer och anmäl dig här.
 
I Nordens arks utbildningar är naturen och
naturvägledning resurser för välmående. Foto: Björn
Johansson
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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. 
- 17 - 19 september. Seminarium och utbildningsdagar: Naturen och integrationen: Språk & “kulturkrokar” i
naturen. Örebro.
- 2-3 oktober. CNV-seminarium: Naturupplevelser och möten med djur som resurs för välmående. Nordens ark.

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

Gilla naturen 
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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