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Temadag: Natur og funktionsnedsættelse 

Torsdag d. 9. februar kl. 10 – 16 afholder Netværket Friluftsliv for mennesker med 

funktionsnedsættelse i samarbejde med Sundhedsnetværket tema på Egmont Højskolen v. 

Odder. Overskriften er Friluftsliv og sundhedsfremme – for børn, unge og voksne med 

funktionsnedsættelse. Pris inkl. forplejning: 300,- kr. Tilmelding senest 2. februar. Læs mere i 

den vedhæftede invitation eller her. 

 

Temadag om Natur, krop og psyke 

Sæt et stort kryds i kalenderen torsdag d. 11. maj og d. 14. september, hvor 

Sundhedsnetværket sætter fokus på, hvordan man kan bruge naturen som med-behandler i 

f.eks. rehabiliteringstilbud, afstresningskurser og naturvejledning. Simon Høegsmark står for 

en dag, der bygger på praksis i et kommunalt tilbud og et igangværende ph.d.-studie. 

Invitation følger, men læs evt. mere om det kommunale tilbud i Månedens Lysglimt fra sept. 

2016 her.  

 

Andre temadage i Sundhedsnetværket 

Desuden er vi i gang med at planlægge en opfølgende temadag om natur, leg og sociale 

indsatser. Vi melder ud, så snart der ligger en dato fast. 

Har du ideer til en temadag – enten èn du selv kan afholde, eller  én som du vil anbefale at 

andre afholder, så sig endelig til. 

 

Nyt projekt: Naturvenner 

Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling v. Københavns 

Universitet starter projektet ”Naturvenner – integration gennem natur”. Indsatsen består i at 

frivillige fra lokale natur-, frilufts- og integrationsforeninger i fællesskab arrangerer natur- og 

friluftstilbud til flygtninge. Projektet gennemføres i Lyngby, Haslev, Svendborg, Aalborg og 

Nordfyns Kommune. Læs mere om projektet her.  

 

Danmarks første friluftsfestival 

 Kolding er vært for festivalen Get Out den 9-10. september 2017, der afholdes i samarbejde 

med Friluftsrådet. Her vil lokale foreninger bl.a. vise, at friluftsliv kan dyrkes på mange måder 

– også i byen. Læs mere om festivalen her.  

 

http://www.handivid.dk/
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september-2016_Vildmænd.pdf
http://frivillignet.dk/hvad-vi-laver/udvikling-og-projekter/naturvenner/om-naturvenner
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/oktober/kolding-vaert-for-danmarks-foerste-friluftsfestival.aspx


Nyt projekt: Friluftsliv og folkesundhed 

Friluftsrådet igangsætter i 2017 en ny indsats, der skal udvikle, afprøve og evaluere 

friluftslivsforløb til forebyggelse og behandling af 5-7 specifikke sygdomme og samle dem i et 

best-practice materiale. Projektet skal sætte fokus på friluftslivets potentiale i forhold til 

sundhedsfremme på lands- og kommunalpolitisk niveau. Læs mere her. 

 

Arrangementer 

Som led i en længere seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole, 

afholdes der den 6. december 2016 seminar på VIA University College i Århus. Kom og hør om 

virkelighedens muligheder og realiteter i udeskoleforskning når ph.d.-studerende Camilla 

Roed Otte og Mads Bølling, TEACHOUT KU, holder oplæg om inklusion og læring i matematik 

og dansk i udeskole. Læs mere om seminaret her.  

Har du et bevægelseshandicap, og vil du være med til at skabe bedre rammer for aktiviteter i 

naturen? Så deltag i informationsmøde om nyt projekt om tilgængelighed i naturen. Mødet 

afholdes i Taastrup den 19. januar 2017, kl. 17.00-18.30, og i Århus den 24. januar 2017, kl. 

17.00-18.30. Læs mere her 

Den 4. oktober 2017 afholdes konference om udeskole hvor TEACHOUT udeskole (2013-2017) 

forskningsprojektets resultater og UVM for børn og ligestilling vedrørende udvikling 

(konsulentstøtte) af demonstrationsskoler omkring udeskole præsenteres.  Eftermiddagen er 

afsat til besøg på en række kulturinstitutioner i og omkring Århus med praktiske eksempler 

på, hvordan der kan arbejdes med udeskole på især kulturinstitutioner. Endelig kan 

deltagerne afslutningsvis på dagen få en uddybende indsigt i resultaterne fra de enkelte PhD 

projekter. Invitation forventes klar sidst i januar. Følg med her. 

Artikler om natur, sundhed og læring 

• Er det sundere at løbe i regnvejr?  

• Ny undersøgelse: Danskerne går glip af naturoplevelser 

• Tidlige indsatser kan fremme børns trivsel 

• Tallene på bordet: Så meget sundere bliver du af at cykle 

 

Publikationer 

Læringskort til friluftsliv – et nyt materiale fra Friluftsrådet, der skal styrke undervisningen i 

friluftsliv i grundskolen. Aktiviteterne er et konkret redskab til lærere og pædagoger, der vil 

undervise i friluftsliv i grundskolen. Læs mere om materialet her. 

 

Penge at søge 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/november/konsulent-til-projekt-om-friluftsliv-og-folkesundhed.aspx
http://teachout.ku.dk/seminarraekke/2016/udeskoleseminar-i-aarhus-inklusion-og-laering/
http://www.handivid.dk/idraet/teori-og-forskning/bevaegelseslaboratoriet/informationsmode-om-bevaegelseslaboratoriet/
http://teachout.ku.dk/
http://videnskab.dk/krop-sundhed/er-det-sundere-at-loebe-i-regnvejr?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=d37c174bef-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_18&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-d37c174bef-239707817
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/oktober/ny-undersoegelse-danskerne-gaar-glip-af-naturoplevelser.aspx
https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/tidlige-indsatser-kan-fremme-boerns-trivsel
file:///C:/Users/es/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5HZ45XK4/•http:/videnskab.dk/krop-sundhed/cykling-arbejde-helbred-effekt
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/november/laeringskort.aspx


Med en ny tilskudsordning for by-friluftsliv ønsker Friluftsrådet at udvide byboernes adgang 

til naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Læs mere om ordningen her.  

 

 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/november/haandsraekning-til-mere-friluftsliv-i-byerne.aspx

