VILD
MAD
Er du interesseret i at kombinere
mad og natur i din formidling?
VILD MAD er et projekt der handler om formidling af den vilde, spiselige natur og
om hvordan man kan bruge den i køkkenet. VILD MAD er støttet af Nordea-fonden
og er et samarbejde mellem MAD (René Redzepi), Byhøst, Friluftsrådet, Alexandra
Instituttet og Naturvejlederforeningen. Vi udvikler to formidlingsprogrammer – et til
voksne og et til de danske folkeskoler – og en digital platform med både hjemmeside
og to apps, som til sammen udgør projekt VILD MAD. Projektet strækker sig frem til
november 2018. I løbet af det næste år udvikler vi projektet, så den faktiske formidling
kan starte til foråret 2017.
Netop nu er vi i den fase, hvor vi skal finde 50 naturvejledere som er interesseret i at
blive VILD MAD formidlere. Er du interesseret i at tage del i projektet, så læs mere
om hvad du får ud af samarbejdet herunder.
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Hvad du får ud af projektet:
Seks dages gratis opkvalificering, hvor du vil blive indført i en masse spændende og relevante emner, som
har med sankning og madlavning at gøre.
Du vil blandt andet blive undervist af en sanker, en kok, en historiker, en kommunikationsekspert, en biolog
og mange flere.
Efter endt kursus vil du være blandt de dygtigste mad- og naturformidlere i Danmark, og være i stand til at
drive VILD MAD kurser.

Hvad din arbejdsgiver får ud af det:
En af landets dygtigste mad- og naturformidlere.
Gratis sanke- og madgrej fra VILD MAD.
Mulighed for at deltage i det mest ambitiøse vild mad-projekt i Danmark.
Mulighed for lokal og national branding og markedsføring af jeres institution sammen med MAD (René
Redzepi), Byhøst, Friluftsrådet, Alexandra Instituttet og Naturvejlederforeningen, som tilsammen har en
stærk presseafdeling.

Hvad vi forventer:
At du årligt udbyder minimum 3 mindre VILD MAD kurser til voksne uden brugerbetaling, som en del af
dit eksisterende formidlingsprogram.
At du årligt udbyder minimum 3 større VILD MAD kurser til voksne med brugerbetaling, som dækker
råvarer, brænde, forberedelse og delvist lønninger.
At du årligt udbyder minimum 6 VILD MAD kurser til danske folkeskoler som en del af dit eksisterende
formidlingsprogram. Råvarer, brænde, materiale, etc. dækkes af minimal brugerbetaling.
At din arbejdsgiver er indstillet på at du deltager i projektet, som ikke er kommercielt.
At du er åben overfor at bruge teknologi i formidlingen.
At du er indstillet på at forberede dig til opkvalificeringskurserne, hvilket både indebærer at du kender til de
spiselige planter i dit område, og at du læser et senere udleveret materiale.
At der minimum er 5 naturvejledere blandt de 50, som kan formidle på engelsk.

Praktisk information og andet:
De 50 deltagende naturvejledere vil blive opdelt i to hold; et i det østlige Danmark, og et i det vestlige
Danmark.
Der vil blive afholdt kurser i vest d. 27-29/4 og 14-16/9 2016.
Der vil blive afholdt kurser i øst d. 25-27/5 og 28-30/9 2016.
Transport, overnatning og forplejning er dækket af VILD MAD.
Der vil blive dannet et VILD MAD forum og netværk for de 50 VILD MAD naturvejledere med muligheder
for sparring og samarbejde, samt rådgivning fra projektdeltagerne.
De opkvalificerede naturvejledere i hvert regionalt netværk forventes at bidrage til videreformidlingen af de
opnåede VILD MAD færdigheder til de andre naturvejledere i det regionale netværk.
Der vil være mulighed for at tilrettelægge formidlingsforløbene i en fælles kursusrække med de andre VILD
MAD naturvejledere i det regionale netværk, og på den måde tilgodese den enkelte naturvejleders særlige
kompetencer og behov.

Om VILD MAD formidling til voksne:
Kurser på 3-5 timer med cirka 20-25 deltagere, som tager udgangspunkt i naturen omkring din arbejdsplads.
Kurserne indebærer en sanketur, madlavning og samtale om bæredygtighed, ansvar, sæson, smag og gastronomi.
De mindre kurser, uden brugerbetaling, vil kun indeholde en simpel tilberedning og mindre madlavning, mens de
større kurser, med brugerbetaling, vil indeholde mere.
Om VILD MAD formidling til folkeskoler:
Vi vil udarbejde en række fleksible redskaber til formidlingen, som vil kunne blive brugt på mange forskellige
måder, således at formidlingen kan tilpasses den enkelte skoleklasses behov. Der vil således være mulighed for
både at lave endagsforløb, temauger og lejrskoler – det er kun fantasien der sætter grænser. Fokusområdet for
formidlingen er mellemtrinnet og udskolingen.
Om den digitale platform:
Der udvikles tre elementer; en hjemmeside, en app til voksne og en app til folkeskoleformidlingen. Hjemmesiden
vil indeholde viden om den vilde, spiselige natur, opskrifter, videoer og andet materiale. Det er også her det er
muligt at tilmelde sig VILD MAD kurserne til voksne. Appen til voksne vil også indeholde viden om den vilde,
spiselige natur og opskrifter samt en kortfunktion. Appen til folkeskolen vil blive skræddersyet til fagenes fælles
mål, og leverer forskellige øvelser og opgaver.
Om ansøgningen:
Hvis du er interesseret i at deltage i VILD MAD, så send en ansøgning til projektleder Mikkel Westergaard fra MAD
på mw@vildmad.dk senest d. 1/12 2015. Ansøgningen skal indeholde navn, kontaktinformation, en bekræftelse på
at din arbejdsgiver er indstillet på at du deltager i projektet, samt en kort tekst om dig selv og din erfaring med vild
mad. Marker hvis du er åben for at formidle på engelsk.
De 50 naturvejledere udvælges i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen, MAD og Friluftsrådet. I udvælgelsen vil der særligt blive lagt vægt på en geografisk spredning både nationalt, regionalt og i forhold til land og by,
samt på at mindst 5 naturvejledere påtager sig at kunne formidle budskabet på engelsk.
Du vil få svar på din ansøgning senest midt-januar 2016.

Læs mere på www.vildmad.dk
Hvis du har spørgsmål angående opkvalificeringstilbuddet eller andet, så kan du kontakte Mia Lindegaard
Pedersen, projektkoordinator for Naturvejlederforeningen på Mia.pedersen@snm.ku.dk eller 20571004.

Vi tager forbehold for ændringer i opkvalificeringsprogrammet.

