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Temadag om resiliens 
Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag d. 10. marts, hvor Sundhedsnetværket holder temadag på 
Vestamager om resiliens: hvad er det og hvordan kan naturen bruges til at styrke børns resiliens? Mere info 
følger i det nye år. 
 
Konference om friluftsliv 
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed afholder konference om turfriluftsliv i Danmark. 
Oplægsholdere er blandt andet Simon Beames, Bjørn Tordsson. Konferencen bliver afholdt i Ry d.14.-15. 
januar 2016. Læs mere og tilmeld dig her. 
 
Kommunepris fra Friluftsrådet 
Friluftsrådet har netop fastlagt temaet for konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2016. 
Denne gang sætter Friluftsrådet fokus på kommunernes planlægning og forvaltning af friluftsliv. Vinderen 
af konkurrencen bliver hædret med en præmie på 250.000 kr. til nye friluftsfaciliteter og vil samtidig blive 
'Danmarks Friluftskommune 2016'. Læs mere her. 
 
Første folkemøde om natur i Danmark 
Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Danmark. Formålet er at samle alle 
interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for natur på tværs af faggrupper og natursyn. Det sker 
gennem uformelle samtaler, taler, møder og events i og omkring naturen. Mødet afholdes i Hirtshals d.26.-
28. maj. Find mere information om naturmødet her. 
 
Konference: Natur og sundhed for krigsveteraner 
Kan man vandre krigstraumer af sig? Danmarks første konference om natur og sundhed som vejen til 
reintegration for krigsveteraner vil svare på både dette og andre spørgsmål. Konferencen foregår 3. marts 
2016 i Nødebo. Find mere info, tilmelding og program her. 
 
PhD om veteraner og natur 
Dorte Varning Poulsen forsvarede d.23. november sin phD “How war veterans with post-traumatic stress 
disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden”. Find abstract og mere information 
her. 
 
Projekt: Byens Leg 
”Byens Leg” er er et landsdækkende projekt, der i perioden 2012-2015, med støtte fra Nordea-fonden, har 
arbejdet med at få Danmark til at genopdage legen som fysisk aktivitet. Bag projektet står Gerlev 
Legepark/Gerlev Idrætshøjskole der gennem 30 forskellige partnerskaber har fået 200.000 børn og unge til 
opleve glæden ved byens leg. D.20 november blev der afholdt en konference om projektet med forskellige 
oplægsholdere. Læs mere om projektet her. 
 
Julekalender 
Kroppen på Toppen har lavet en julekalender for de mindste, der giver inspiration til leg i børnehaven og i 
familien. Find og download kalenderen her.  
 
 
 

http://turfriluftsliv.au.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/november/friluftsraadets-kommunepris-faar-nyt-tema.aspx
http://www.naturmoedet.dk/
https://ignkurser2016.secure.ku.dk/veterankonference-2016/
http://ign.ku.dk/phd-speciale-forsvar/2015/phd-defence-dorthe-varning-poulsen/
http://byensleg.dk/
http://kroppenpaatoppen.dk/media/13342/julekalender-2015-a4.pdf
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Bog: ”Natur og danning” 
En ny norsk bog beskriver hvilken betydning naturen har for børn og unges dannelsesproces og hvordan 
den kan bruges i undervisningssituationer. Læs mere om bogen her. 
 
Nyt netværk om natur og friluftsliv 
DGI Storkøbenhavn, Det Danske Spejderkorps og Skovskolen har opstartet netværket ’Bliv klog på natur og 
friluftsliv’. Formålet med netværket er at samle og dele viden inden for tematikker, der relaterer til natur og 
friluftsliv. De planlagte temadage i er: 
 

 Byfriluftsliv d. 11 februar 2016 

 Praksisfællesskaber i friluftslivet d. 10 maj 2016 

 Faciliteter i friluftslivet d. 22 september 2016 

 Læring i friluftslivet d. 17 november 2016 - kl. 13.00 - 16.00 
 
Læs mere om netværket og arrangementerne her. 

 
Rapport: Bedre livskvalitet for overvægtige børn og unge 
SFI har evalueret ni kommunale projekter for overvægtige børn og unge på 12-15 år. Evalueringen viser at 
overvægtige børn og unge, får det bedre med sig selv og taber sig. De positive virkninger varer også ved 
efter projekterne er afsluttet. Projekterne har både fokus på børnenes fysiske og psykiske sundhed. En 
vigtig del af projekterne er, at styrke de unges livsglæde, sociale liv og psykiske ballast, for at gøre dem i 
stand til at ændre livsstil. Projekterne viser de største resultater i forhold til de unges selvværd og 
livskvalitet. Herudover bliver de også mindre overvægtige og føler sig sundere. Læs mere her. 
Temadag: natur, udeliv og sundhedsfremme 
Temagruppen natur, udeliv og sundhedsfremme holdt møde d.3. december 2015. Temaet for dagen var 
landskabs- og byplanlægning i relation til sundhed. Program og tilmelding kan findes her. Næste møde i 
netværket er d. 28. april. Programmet er endnu ikke fastlagt, men kommer til at ligge her.                                                                
 
Artikler om natur, sundhed og læring 

 http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-starter-maske-i-
ojnene?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=49bac3bfc0-
2015110911_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-49bac3bfc0-239707817 

 https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2015/Oktober/sollys-i-
teenageaarene-kan-udsaette-udvikling-af-sklerose.aspx  

 http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/flygtninge-skal-paa-vandretur-og-laere-om-dansk-natur  

 http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=5858&PID=9206  

 http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-psykologsamtaler-er-bedre-end-
lysterapi?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=14d3d2cfe2-
2015111911_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-14d3d2cfe2-239707817  

 http://www.syke.fi/en-
US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Ecosystem_Services_
and_Human_Health__Argumenta_Project/Ecosystem_Services_and_Human_Health__an_(26686)  

 
Penge at søge  

 Friluftsrådet udlodningsmidler til friluftsliv støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens 
naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgningsfrist 1. marts 2016. Læs mere her. 

 Friluftsrådet støtter initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes 
undervisning. Ansøgningsfristen er d. 3. marts 2016. Læs mere her.  

 FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) er oprettet med det formål, at alle inden for det 
pædagogiske virkefelt kan ansøge om pengemidler til udviklingsarbejde, projekter og forskning. Der 
kan ansøges til mindre projekter. Ansøgningsfrist 1. januar 2016. Læs mere her. 

https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245015553
http://www.dgi.dk/arrangementer/201821503000
http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=5908&PID=9206
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-natur-udeliv-og-sundhedsfremme-1
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-natur-udeliv-og-sundhedsfremme-5/
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-starter-maske-i-ojnene?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=49bac3bfc0-2015110911_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-49bac3bfc0-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-starter-maske-i-ojnene?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=49bac3bfc0-2015110911_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-49bac3bfc0-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-starter-maske-i-ojnene?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=49bac3bfc0-2015110911_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-49bac3bfc0-239707817
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2015/Oktober/sollys-i-teenageaarene-kan-udsaette-udvikling-af-sklerose.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2015/Oktober/sollys-i-teenageaarene-kan-udsaette-udvikling-af-sklerose.aspx
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/flygtninge-skal-paa-vandretur-og-laere-om-dansk-natur
http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=5858&PID=9206
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-psykologsamtaler-er-bedre-end-lysterapi?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=14d3d2cfe2-2015111911_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-14d3d2cfe2-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-psykologsamtaler-er-bedre-end-lysterapi?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=14d3d2cfe2-2015111911_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-14d3d2cfe2-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/vinterdepression-psykologsamtaler-er-bedre-end-lysterapi?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=14d3d2cfe2-2015111911_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-14d3d2cfe2-239707817
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Ecosystem_Services_and_Human_Health__Argumenta_Project/Ecosystem_Services_and_Human_Health__an_(26686)
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Ecosystem_Services_and_Human_Health__Argumenta_Project/Ecosystem_Services_and_Human_Health__an_(26686)
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Ecosystem_Services_and_Human_Health__Argumenta_Project/Ecosystem_Services_and_Human_Health__an_(26686)
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/tips-og-lottomidler-friluftslivet?utm_source=Nyt+om+undervisning+i+natur%2C+teknik+og+sundhed&utm_campaign=205b29807f-Nyhedsbrev_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ec99ec14d6-205b29807f-417495669
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/udend%C3%B8rs-undervisning
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/foas-p%C3%A6dagogiske-udviklingsfond?utm_source=Nyt+om+undervisning+i+natur%2C+teknik+og+sundhed&utm_campaign=205b29807f-Nyhedsbrev_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ec99ec14d6-205b29807f-417495669
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 Sundhedsstyrelsen vil støtte landsdækkende non-profit foreninger og organisationers konkrete 
indsatser og aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan kun ansøges til 
større projekter. Ansøgningsfrist 4. januar 2016- Læs mere her. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2015/tilskud-til-indsatser-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse

