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Limnisk pedagogik: Nytt
nätverk bildas vid workshop
på Vänermuseet 27-28 nov 
 
Arbetar du med kommunikation eller pedagogik om och
i sötvatten för skola och annan offentlig eller privat
verksamhet? Är du intresserad av samverkan och
utveckling? I så fall är du hjärtligt välkommen till en
workshop där vi diskuterar behov och möjligheter för
utveckling och långsiktig samverkan inom detta
område. Välkommen till Vänermuseet och naturum
Vänerskärgården i Lidköping den 27-28 november. 
 
Mer information och anmälan här!
 
Uppdraget till CNV kommer från Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) och är del i ett samarbete
mellan HaV och SLU.

Marin pedagogik: Nätverk
möts i Stockholm 7-8 nov 
 
Även inom marin pedagogik startas ett nätverk på
Havs- och vattenmyndighetens initiativ.
Havsmiljöinstitutet är ansvariga. Du som arbetar med
marina miljöer och pedagogik i skola och annan
offentlig eller privat verksamhet är hjärtligt välkommen
till en workshop för att diskutera behov och möjligheter
för långsiktig samverkan. Workshopen äger rum på
Hasselbacken i Stockholm 7-8 november. 
 
Mer information och anmälan här. 
 

Seminarium om natur- och
kulturstigar 21-22 november 
 
Den 21-22 november anordnar CNV ett seminarium i
Stockholm om natur- och kulturstigar. Vi får höra om en
översikt över läge och utvecklingsbehov för stigar vid
naturum från hösten 2018. Vidare blir det inspiration
kring planering, gestaltning och utveckling av stigar,
liksom praktiska tips. Seminariet äger rum på
Naturhistoriska riksmuseet 21 november (10-17) och i
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fält i Stockholms närhet 22 november (0830-1530).
Program och anmälan öppnar på CNV:s webb senast
26 september! 
 
Varmt välkomna! 

På gång för naturvägledare 
 
- 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. Se ovan. 
- 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.

 
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.
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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 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • slu.se/cnv
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