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Temadag: Parkour i naturen 

Torsdag d. 21. maj kl. 12.30-17 afholder Sundhedsnetværket temadag på Skovskolen i samarbejde med 

DGI, Street Movement, Gerlev Idrætshøjskole og Skovskolen. På denne temadag bliver du introduceret til 

hvordan du kan arbejde med parkour i naturen med fokus på enten leg, bevægelse, træning eller 

genoptræning ude. Læs mere eller tilmeld dig her. 

 

Temadag: børn og natur 

Der er kun 10 pladser tilbage til dagen ”Børn, natur og fysisk aktiviteter” d. 16. juni i Aalborg. Læs mere eller 

tilmeld dig her. 

 

Parkour i naturen 

Skovparkour.dk er en ny hjemmeside rettet mod undervisere og forvaltere. Her finder du ideer og 

inspiration til hvordan  skovens eller parkens træer, sten, borde og bænke kan bruges på mange måder bl.a. 

gennem små videoklip, som også kan kombineres med stregkoder derude. Udover temadagen, som du kan 

læse om øverst i nyhedsbrevet, afholdes der tre workshops: 

 

Søndag den 26. april kl. 14-16 i Søndermarken i København (pladsen overfor Frb Slot) 

Onsdag den 6 maj kl. 16-18 i Hillerød ved Slotssøen/”Posen”, 

Tirsdag den 12 maj kl. 16-18 på Eghjorten Naturlegeplads ved Hillerød. 

Læs mere på www.skovparkour.dk/ og find workshopsene her. 

 

Udeskole og læring 

22. april giver ph.d.-studerende Camilla Roed Otte en oversigt over sammenhængen mellem udeskole og 

læring, samt en introduktion til sit ph.d.-projekts foreløbige resultater omkring læring og motivation i 

udeskole. Læs mere her. 

 

Kursus: Bliv udeskolevejleder 

22. april – 4. september afholdes et nyt kursus på Skovskolen i Nødebo for dem, der ønsker at blive 

opdateret omkring udeskole og tilegne sig kompetencer i at udvikle og afholde kurser i udeskole. Læs mere 

her. 

 

Konference om faciliteter i naturen 

Den 29. maj afholdes konferencen ”Nyskabende faciliteter til friluftsliv – Fra mikroinstallation til 

multifunktionelle friluftsfaciliteter”. Bålhytte, shelter, badebro, borde-/bænkesæt er velkendte faciliteter i 

naturen, gamle travere kan man fristes til at kalde dem. Friluftsrådet synes, det er på tide, at der sker noget 

med friluftsfaciliteterne i Danmark! Derfor sætter de sammen med Videnscenter for Friluftsliv og 

Naturformidling fokus på nyskabende friluftsfaciliteter. Læs mere her. 

 

Konference:  Hvad har du med i rygsækken? Hvordan kan skolen mindske betydningen af social 

baggrund? 

Den 26. maj 2015 sætter SFI med en heldagskonference  i DGI-Byen i København fokus på betydningen af 

social baggrund i forhold til faglige resultater i skolen. Men hvad er det mere præcis for en social baggrund, 

https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
http://www.skovparkour.dk/
http://skovparkour.dk/img/1427715090_1.pdf
http://ign.ku.dk/kalender/2015/udeskole-laering/
https://ignkurser2015.secure.ku.dk/udeskolevejleder-kursus-1/
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/det-sker/friluftsfaciliteter.aspx
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vi skal mindske betydningen af, hvilke håndtag er der egentlig at gribe fat i, og hvordan kan man konkret 

arbejde med det i kommunerne og på skolerne? Læs mere her. 

 

Konference: Ute är Inne 2015 

Tag til Sveriges største konference om udeskole og utomhuspædagogik den 17. - 18. september i 

Linkjöping. Temaet er ”Sted - Læring – Integration”. Læs mere her. 

 

Vandreture: Forebyg stress gennem vandring og åndedræt 

Danmarks Naturfredningsforening Roskilde og Naturprojektet.dk har indledt et samarbejde, hvor de 

tilbyder en vandrepakke bestående af 5 søndage, hvor de drager ud i Roskildes naturskønne omgivelser. 

Første gang er d. 12. april. Medlemmer af Sundhedsnetværket deltager gratis. Læs mere her og her. 

 

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper 

Onsdag den 8. juli - kl. 13:30 til ca. 16:30 arrangerer Naturstyrelsen igen kørestolsbane i Råbjerg Miles 

ørkenlandskab. Det har været en fantastisk oplevelse for de mange fremmødte, som tidligere med stor 

entusiasme har nydt denne naturoplevelse.  Benyt denne mulighed og mød op med godt humør, rollator, 

kørestol og med hjælper fra familien eller plejen, så tager vi turen i ørkenlandskabet. For yderligere 

information kontakt Villy Hansen, malurt@teliamail.dk 

 

Rapport: Børn og unges trivsel 

Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den 

danske børnebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på 

forskellige livsområder. Samtidig bidrager den også med viden om kategorier af børn og unge, som har det 

særligt vanskeligt og derfor kan have brug for børnesociale indsatser. Læs mere og find rapporten her. 

 

Hæfte:  Friluftsliv i sundhedsindsatsen 

Friluftsrådet har lige udgivet idékataloget ”Friluftsliv i sundhedsindsatsen - 13 idéer fra Danmarks 

Friluftskommune 2014”, som præsenterer en række forskellige idéer og projekter fra nogle af de 

kommuner, der deltog i konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2014. Find hæftet her. 

 

Natursyn: Bymennesket mangler naturen 

Fik du ikke hørt Keld Fredens på Natursyn i P1? Dorte Dalgaard møder læge og adjungeret professor på 

Ålborg Universitet Kjeld Fredens i Hareskoven i Værløse til en samtale om, hvad det er for en effekt naturen 

har på både store og små. Find udsendelsen her. 

 

Last Child in the Woods på dansk 

Richard Louvs bog  satte for 10 år siden fokus på børn og unges mangel på natur og startede en national 

debat i USA. Bogen er nu udkommet på dansk med titlen ’Det sidste barn i skoven’. Find bogen f.eks. her. 

 

Rapport: Natur og krigstraumatiserede flygtningefamilier 

Red Barnet, Afdeling for Traume og Torturoverlevere i Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark, 

Livsmodlab og frivillige fra Red Barnet Odense har gennem 4 år arbejdet med natur og friluftsliv for 

krigstraumatiserede flygtningefamilier. I rapporten ”Du griner ligesom med hele kroppen” har de samlet 

erfaringerne fra forløbet. Find rapporten her. 

 

7 artikler om natur og sundhed 

Health and Well-being from Finnish National Parks – A Study of Benefits Perceived by Visitors (finsk artikel 

men bagerst findes et engelsk summery).  

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/det-sker/friluftsfaciliteter.aspx
http://www.utenavet.se/pd.php?id=61
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=893&Default.aspx?ID=2805&Arrangement=10126
http://naturprojektet.dk/Virksomhedstilpassede%20forl%C3%B8b.html
http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=4537&PID=9422
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/friluftsliv-i-kommunerne/planlaegning-for-friluftsliv.aspx
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-81#!/
http://www.plusbog.dk/det-sidste-barn-i-skoven-richard-louv-9788790693060/?gclid=CPm4yZmhzcMCFaTFcgodDBUApw
http://www.redbarnet.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNatur+og+f%26aelig%3bllesskab%2fATT_rapport_til+web.compressed.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a208.pdf
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a208.pdf
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Analyzing the mediators between nature-based outdoor recreation and emotional well-being. 

Natur og mandefællesskab giver kræftramte mænd livsmod og sved på panden, Silkeborg Dagblad 

(vedhæftet) 

Vejen til et job kan gå gennem skoven, Politiken (vedhæftet) 

I skovens fordybende stille ro, Børn&unge 3, 2015 s. 11.  

Børnene blev som smør, Børn&unge 3, 2015 s. 16. 

Mænd vil ikke være patienter, Videnskab.dk. 

Børn lider mentalt af naturmangel Rune Engelbret Larsens debatindlæg på Politiken.dk.  

 

Temanummer: Naturvägledning och hälsa 

Den svenske Naturvejlederforening har udgivet et temanummer med flere relevante artikler. Bl.a. også fra 

danske erfaringer. De skriver ”Kanske är Danmark det land i Skandinavien som kommit längst i arbetet med 

natur och hälsa”. Læs mere her. 

 

Nyt inspirationshæfte: Sæt bevægelse i naturfagene 

NTS-centeret har udgivet et 36 siders gratis hæfte med forskellige øvelser, som er målrettet naturfagene. 

Find det her. 

 

Seminar: Danmark repræsenteret 

Vordingborg kommune var inviteret til at dele deres erfaringer om natur og sundhed på et seminar i Estland 

i december. Læs mere her. 

  

Penge at søge 

Miljøministeriet har i 2015 afsat 5 mio. kr. til en tilskudsrunde, der skal skabe flere og bedre muligheder for 

natur- og friluftsoplevelser for de svageste i samfundet og give flere socialt udsatte mulighed for at have et 

aktivt friluftsliv. Ansøgningsfrist er d. 25. maj 2015. Læs mere her. 

Veluxfonden har afsat 15 mio. kr. til ansøgninger og projekter inden for temaet: ”Indsatser der kan 

forebygge mental mistrivsel og reducere psykisk sårbarhed blandt unge”. Ansøgningsfristen er d. 15. april 

2015. Læs mere her. 

Pulje til etablering af hjemmesider med aktivitets- og foreningstilbud til ældre på 2,9 mio. kr.. der skal 

mindske ensomheden blandt ældre borgere, som modtager hjælp i eget hjem. Puljen skal bidrage til, at det 

bliver nemmere for ældre borgere at finde informationer om aktivitets- og foreningstilbud i deres 

kommune. Ansøgningsfristen er den 29. maj 2015. Læs mere her. 

Pulje til sommerferiehjælp for udsatte familier: Formålet med puljen er at give udsatte familier med 

hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at 

hjælpe familierne til at løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag. Ansøgningsfristen er den 23. 

april 2015. Læs mere her. 

Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge Ny pulje skal hjælpe 

nuværende og tidligere anbragte børn og unge til at opnå kontakt med jævnaldrende børn og unge med 

samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne. Ansøgningsfristen er den 10. april 2015. 

Læs mere her. 

Pulje til en ny indsats for familier med børn og unge med adfærdsproblemer: Regionale, kommunale og 

private leverandører kan nu søge støtte til at implementere programmet Funktionel Familie Terapi (FFT) i 

en dansk kontekst. FFT er målrettet familier med børn og unge med adfærdsproblemer. Puljen skal ansøges 

senest den 1. september 2015. Læs mere her. 

Pulje til mænd i krise: Organisationer kan søge penge til projekter, der skal forbedre mændenes 

livssituation og mindske risikoen for, at de bliver socialt udsatte. Puljen er på 9,7 mio. kr. og er en del af 

satspuljeaftalen for 2015-1018 på det sociale område – den er dog ikke frigivet endnu. Læs mere her. 

http://www.tlu.ee/~arro/Happy%20Space%20EKA%202014/outdoor%20recreat%20and%20emot%20wellbeing.pdf
http://bupl.dk/iwfile/BALG-9TPC7T/$file/ALLESIDER_bornogunge_032015.pdf
http://bupl.dk/iwfile/BALG-9TPC7T/$file/ALLESIDER_bornogunge_032015.pdf
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http://www.sfi.dk/vis_arrangement-4792.aspx?Action=1&NewsId=4594&PID=9846
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