
Nyhedsbrev januar 
 
 
Temadag: Natur og resiliens 
10. marts sætter Sundhedsnetværket og Netværket Naturen som Social Løftestang fokus på 
hvordan naturen kan bruges til at styrke udsatte børn og unges resiliens. Resiliens er et 
psykologisk begreb, der dækker over, at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres 
livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle fx psykiske skader. Resiliens udvikler sig i 
samspillet mellem medfødte egenskaber og omgivelserne. Se den vedhæftede invitation eller 
tilmeld dig på ….. 
 
Markering: Månedens lysglimt nr. 25! 
Sundhedsnetværket har gennem de sidste 2½ år udgivet en artikel hver måned om hvordan 
naturen bruges til at fremme sundhed og livskvaliteten for forskellige målgrupper. Artiklerne 
skal inspirere til f.eks. at tænke nye målgrupper, nye vinkler på arbejdet i naturen eller nye 
tiltag og samarbejdsmuligheder. Tak for alle jeres spændende bidrag ☺ Find alle artiklerne 
her: http://www.natur-vejleder.dk/faglige_netvrksundhedlysglimt 
 
Nyt netværk: Naturen som social løftestang 
Netværket er oprettet med det formål, at skabe koblinger mellem naturen og det sociale 
arbejde. Netværket er åbent for naturvejledere og andre fagprofesionelle, der arbejder med 
socialt arbejde i naturen. Læs mere her eller kontakt Rasmus Dylov på rad@redbarnet.dk, hvis 
du vil være med i netværket. 
 
Friluftsaktiviteter for børn i udsatte positioner                                                                         Vil 
din foreninger eller organisation kan være med til at tilbyde friluftsaktiviteter for børn, der er 
oplevelsesfattige og socialt udsatte gennem samarbejde med Red Barnet. Så læs mere her: 
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/januar/red-barnet.aspx  

eller kontakt Rasmus Dylov, rad@redbarnet.dk 

Ny pPilotprojekt for krigsveteraner.                                                                                    

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling starter  ‘Veteraner i det faggrønne’, som er et uddannelses- 
og beskæftigelsesafklarende pilotprojekt. Det henvender sig til veteraner, der er faldet ud af 
arbejds- eller uddannelsesområdet grundet sociale eller helbredsmæssige årsager. Projektet 
har til hensigt at genopbygge den tabte kampkraft gennem uddannelse og brobygning til 
arbejde i de grønne fagområder samt personlig og faglig udvikling. Læs mere her: 
http://soldaterlegatet.dk/veteraner-i-det-faggronne/ 

Hæfter om friluftsliv 
Der er nu udkommet seks hæfter om friluftsliv: 1. Læring, 2. Leg, 3. Motion og Sundhed, 4. 
Overnatning, 5. Bålsteder, og 6. Oplevelse og Opdagelse. Du kan downloade hæfterne gratis 
ved at følge linket: http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/haefter 
 
Ny viden om social arv 
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SFI-undersøgelse viser, at kun knapt halvdelen af alle unge med misbrug, hjemløshed og 
psykisk sygdom kommer fra familier, hvor forældrene også har haft sådanne udfordringer. 
Resten har forældre, der ikke har oplevet noget tilsvarende.  Begrebet ”social arv” indeholder 
altså en automatik, der ikke har hold i virkeligheden. Læs Social marginalisering – mere 
nuancerede processer på spil s. 16: 
http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Social_Forskning/Social_Forskning/SF_2015-4.pdf 
 
Andre arrangementer 
 
11. februar. København. Temadag om byfriluftsliv 
Skovskolen, DGI og Det Danske Spejderkorps afholder temadag om friluftsliv i byen på 
Spejdercenter Holmen. Tilmeldingsfristen er d. 2. februar.  Find program og tilmelding her: 
http://www.dgi.dk/arrangementer/201521500010%20 
 
Uge 39: Naturvidenskabsfestival for børn og unge med temaet ’Hjerte og hjerne’. Læs mere 
her: http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/content/hjerte-og-hjerne 
 
 
Artikler om natur, sundhed og læring 
 
Depression: En psykolog er lige så effektiv som medicin: http://videnskab.dk/krop-
sundhed/depression-en-psykolog-er-lige-sa-effektiv-som-
medicin?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2454cbf9cc-
2015121812_18_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2454cbf9cc-
239707817 

Rapport: 'Friluftsliv som pædagogisk metode’ dokumenterer socialpædagogisk effekt af 
friluftsliv: http://www.friluftsraadet.dk/media/1371814/afrapportering-af-projekt-fspm-
061215-swe05-10.pdf 
Forebyggelsen er styrket i kommunerne: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/forebyggelsen-er-styrket-i-kommunerne 
Diabetikere skal motiveres til motion og medicin: http://videnskab.dk/krop-
sundhed/diabetikere-skal-motiveres-til-motion-og-
medicin?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=7ba93d8128-
201601201_20_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7ba93d8128-
239707817 
SFI: Pigerne og de ældste elever er sværest at få op af stolene, s. 6. 
http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Social_Forskning/Social_Forskning/SF_2015-4.pdf 
SFI: Lærerne vurderer eleverne dårligere, end de egentlig er, s. 12. 
http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Social_Forskning/Social_Forskning/SF_2015-4.pdf 
Artikel om naturen som social løftestang: 
http://www.friluftsraadet.dk/media/1371815/naturen-som-social-loeftestang.pdf 
Udeleg gør børn mere opmærksomme i skolen. (Norsk Artikel): http://forskning.no/barn-
skole-hjernen/2015/12/utelek-gjor-barn-mer-oppmerksomme 
Relation mellem mobning og depression: http://videnskab.dk/kultur-
samfund/mobbeadfaerd-fordobler-risikoen-
depression?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=6a4b066115-
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201601031_3_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-6a4b066115-
239707817 
Artiklen: Med kjøl og ror fra højderyg til kyst af Bård Bakke, lektor i naturfag ved 
pædagoguddannelsen under UCSyd. Indeholder perspektiver på turfriluftsliv for mennesker med 
funktionsnedsættelse i en traditionel nordisk friluftslivs-ramme. 
 
 
Andre publikationer 
   
Bog: Gode Naturoplevelser: for børn med autisme og særligt sensitive børn skrevet af Thomas 
Neuman, naturvejleder og far til barn med autisme. Bogen har tips og ideer til, hvordan man kan 
få børn med behov for struktur og forudsigelighed med ud i naturen. Bogen er fuld af gode 
aktivitetsforslag og praktiske eksempler på pædagogiske metoder.  
 
Katalog: Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige behov udgivet af 
Sundheds- og Socialstyrelsen bl.a. om hvordan kommuner og andre kan hjælpe børn og unge 
med særlige behov til at deltage i idræt. Finder det 
her:https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/E53CCD41D0294917AF2F7F
266369884D.ashx 
 
Hæfte: Naturoplevelser og naturformidling på vandet - i kajak, kano og robåd (DIF 2015) kan 
downloades her: 
http://www.roning.dk/~/media/Foundry/Sites/roning/Filer/Nyheder/2015/08%20August
/Naturoplevelserognaturformidling%20DIF.ashx 
 
Bog: Oplev nationalpark Thy med Pil og Storm. Nationalpark Thy kan nu for alvor opleves i 
børnehøjde med ny familiebog med opgaver og aktiviteter, der fortæller om naturen i 
Danmarks største vildmark. Få en forsmag her: 
http://nationalparkthy.dk/media/174351/npt_high5_teaser_x.pdf 
 
KL rapport: De udsatte børn – nøgletal sammenligner nøgletal for alle landets kommuner og 
sætter fokus på dels forebyggelses- og anbringelsesforanstaltninger til udsatte børn og unge, 
dels udsatte børn og unges skolegang. Rapporten finder du her:   
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF 
 
Bog: Udearealer for alle: sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø. Ulla Kramer, God Adgang har 
for forlaget Dansk Standard i 2012 udarbejdet bogen med råd om tilpasninger af adgangsforhold 
og design af udearealer og faciliteter. I 2015 er udgivet en eksempelsamling til bogen. 
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