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Aktuella seminarier 
 
Hej alla naturvägledare! Hoppas ni haft en fin sommar! CNV står inför en spännande höst som bland annat
innehåller flera seminarier och workshops. Observera att två av dem har sista anmälningsdatum i slutet av denna
vecka! Läs mer och hitta länkar till anmälan här nedan. Håll också datum för vårt kommande stigseminarium. 
Vi ser fram emot intressanta möten och erfarenhetsutbyten!
 
Hälsningar,
CNV.

Seminarium: Naturupplevelser
och möten med djur som
resurs för välmående 
 
Välkommen till ett seminarium som vänder sig till alla
som är intresserade av att arbeta med naturvägledning
och hälsa, med eller utan djur. CNV anordnar
seminariet 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. 
 
Obs! Sista anmälningsdag söndag 1 september.
 
Läs mer och anmäl dig här.
 
Naturupplevelser och hälsa. Nordens arks
vetenskapliga ledare, Mats Niklasson, guidar en grupp
naturvägledare. Foto: Björn Johansson.

Seminarium och grundkurs:
Naturen och integrationen -
språk & kulturkrokar i naturen 
 
I samarbete med utbildningsledare från Örebro och
Studiefrämjandet bjuder CNV in till ett seminarium i
Örebro (17 september) med påföljande
utbildningsdagar (18-19 september) för den som vill
fördjupa sig. Deltagare tar del av hur man i länet
framgångsrikt arbetar med natur- och kulturguidningar
på olika språk och ger möjlighet för nya svenskar att
utbilda sig till naturguider och naturvägledare.
 
Mer information och anmälan. 
 
Erfarenheterna från seminariet och tre pilotutbildningar
ska utmynna i ett utbildningspaket som till exempel
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kommuner tillsammans med lokala organisationer ska
kunna använda för att hålla utbildningar på
hemmaplan. Materialet kommer att tillgängliggöras
online och gratis under nästa år.
 
Antonios Hanna är naturvägledare i Örebro och en av
kursledarna för Språk och kulturkrokar. Foto: Kajsa
Grebäck.

Håll datumen: Seminarium om
stigar 21-22 november 
 
Den 21-22 november anordnar CNV ett seminarium
om natur- och kulturstigar, i Stockholmstrakten.
Utgångspunkt är bland annat en översikt över stigar vid
naturum som gjordes hösten 2018. Seminariet består
av två delar: en inomhusdel på Naturhistoriska
riksmuseet 21 november (prel. 10-17) och en fältdag
22 november (prel. 09-15). Mer information och länk till
anmälan kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
Varmt välkomna! 
 
Prinsessan Estelles sagostig vid Tåkern. Foto: Anders
Arnell.

På gång för naturvägledare 
 
- 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.
- 28-29 oktober.Tvådagarskurs om skog och rovdjur. Orsa.
- 30-31 oktober. Tvådagarskurs om skog och rovdjur. Järvsö.
- 21-22 november. CNV-seminarium om stigar. Stockholm. Mer info kommer.
- 8-11 maj. Interpret Europe-konferens 2020. Haapsalu, Estland.

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.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/cnvs-kalendarium/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2019/universitetskurs-naturvagledning-for-yrkesverksamma-2019/
https://www.adventuretravel.biz/events/summit/sweden-2019/
https://www.studieframjandet.se/orebro-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/september/seminarium-sprak--kulturkrokar-i-naturen/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2019/halsa-nordensark-okt-20192/
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/articles/kurs_for_pedagoger_2019.pdf
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/articles/kurs_for_pedagoger_2019.pdf
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/5/interpret-europe-konferens-2020/
https://www.facebook.com/naturvagledning/
https://www.facebook.com/naturvagledning/
https://www.facebook.com/naturvagledning/
https://www.linkedin.com/company/centrumf%C3%B6rnaturv%C3%A4gledning/
https://www.linkedin.com/company/centrumf%C3%B6rnaturv%C3%A4gledning/
https://www.linkedin.com/company/centrumf%C3%B6rnaturv%C3%A4gledning/
https://www.facebook.com/groups/155879047847443/
https://www.facebook.com/groups/155879047847443/
https://www.linkedin.com/groups/4941350
https://www.linkedin.com/groups/4941350
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
http://www.slu.se/naturensar
http://www.slu.se/naturensar
http://www.gillanaturen.se/
http://www.gillanaturen.se/
http://gillanaturen.se/introduktion/


 
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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