
 

 

Naturvejleder-netværk om 

Frivillige og Frivillighed (NnFF) 
 

 
Naturvejledning i samarbejde mellem det offentlige og de 
frivillige!  
 
Formålet med netværksdagen er at sætte fokus på samarbejdet mellem kommuner, staten og de 

frivillige, og hvordan det organiseres og udvikles indenfor det grønne område.  

Hvordan udvikles et godt samarbejde? Hvilke opgaver vil de frivillige gerne involveres i indenfor 

det grønne? Hvordan kan det organiseres i forhold til indgåelse af aftaler, forsikring, mm.?  

Program for dagen: 

9.30-10.00 Morgenbrød 

10.00 – 11.00 Grøn frivillighed i Københavns Kommune – organisering og partnerskaber  

Oplæg v. Susanne Paluszewski-Hau, frivilligkoordinator i Center for Driftsudvikling, Københavns 

Kommune: 

”Græssende køer udøver naturpleje på Amager Fælled, farvestrålende blomsterbede lyser op på 
Vesterbros gader og en frodig byhave midt på stenbroen bidrager til en ændret adfærd i 
byrummet.  
 Det er bare nogle få eksempler på, hvordan frivillige grønne ildsjæle sætter deres præg på byen og 

er med til at gøre København til en grønnere by.”  

Interessen er stigende, og der er allerede sat over 30 projekter i gang i København. For at kunne 

håndtere de grønne frivillighedsprojekter bedst muligt, har afdelingen Partnerskaber i Center for 

Driftsudvikling siden 2013 indgået formelle partnerskabsaftaler med de frivillige. Med 

partnerskaberne arbejder kommunen på at optimere rammerne for den frivillige deltagelse i det 

grønne København.  

11.00 – 11.30 Diskussion. På baggrund af eksemplerne på samarbejder mellem kommune og 

grønne frivillige diskuteres fordele og ulemper ved at involvere frivillige i den grønne drift. 
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11.30 - 12.00 Naturcenterleder og naturvejleder Kari Hald viser rundt på Avnø Naturcenter. Kari 

fortæller om hendes samarbejdspartnere i forhold til drift og udvikling af naturcentret.  

12.00 -12.45 Frokost 

12.45 -13.15 Samarbejde mellem frivillige og Vordingborg Kommune - på tværs af forvaltninger 

Oplæg v. Helle Woetman Græsdal, kultur- og fritidskonsulent, Vordingborg Kommune. 

Vordingborg Kommune har udarbejdet en frivilligpolitik og har opbygget et samarbejde på tværs 

af forvaltninger omkring frivillighed i kommunen. Hør om baggrunden for kommunens tværgående 

koordinationsgruppe og frivilligpolitikken og om udarbejdelsen af 

samarbejdsaftaler/partnerskabsaftaler, forsikring, synlighed via ny portal på hjemmeside samt 

Åben Skole. 

Spørgsmål til diskussion: Hvordan kan naturvejlederen igangsætte frivilligprojekter, der går på 

tværs af forvaltninger og sammentænker f.eks. natur, Åben skole og sundhed?   

13.45 -14.00 kaffe/the og kage  

Erfaringsopsamling på, hvordan kommuner/stat forholder sig til dette emne.   

14.00 - 14.30 Input fra deltagelse i Friluftsrådets Erfa-gruppe vedr. samarbejde med frivillige i 

naturen  

 Naturvejledere har deltaget på Erfa-gruppe mødet 4. november i Friluftsrådet. Hvilke 

erfaringer og input har naturvejlederne med fra Erfa-mødet? Kort præsentation 

14.30 -15.00 Afslutning og evaluering 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tilmelding: Mail gerne lige nu – dog senest mandag den 2. november 2015 til torbe(a)nogu.dk  

Deltagerprisen 275 kr.  
Der vil blive fremsendt en individuel faktura fra Natur & Ungdoms administration for din 
deltagelse i netværksmødet. 
 
NB: Når du har modtaget en svarmail fra Torben, betragtes din tilmelding som bindende! 
 

Tid og sted: Torsdag den 19. november 2015 9.30 – 15.00 

Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby, Vordingborg Kommune  
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Baggrunden for Naturvejleder-netværk om 

Frivillige og Frivillighed (NnFF) 

 
 
Hvorfor? 
Natur-vejledernetværket om Frivillige og Frivillighed er et fagligt netværk med fokus på faglig 
udvikling af naturvejledere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med frivillige i 
naturformidlingen. 
 
Hvordan? 
På netværkets møde i marts 2015 på Trente Mølle blev der lagt følgende rammer om netværkets 
arbejde og brainstormet på overskrifter til 6 kommende netværksarrangementer.  
 

 Der afholdes 2 årlige netværksmøder (november og marts – passer godt med øvrigt NV-arbejde) 

 Netværkets næste seks møder (november 2015 – marts 2018) fik indhold og værter 

 Netværksmøderne er et heldagsarrangement – evt. med mulighed for hygge og primitiv 

overnatning før eller efter 

 Der arbejdes på at udvikle en studietur 

 Torben Jørgensen er tovholder for netværket 

 

November  2015  

NVL < - > kommuner/staten og frivillige. Herunder: Love, regler, forsikring mm. Elise Steen Hvelplund er 

vært i Vordingborg. Elise og Camilla Bruun Manscher. 

Marts 2016 

NVL og Frivillige i fremtiden (evt. med inddragelse af fremtidsforsker) hvor er pengene – hvor kommer de 

fra? Helen Holm er vært i samarbejde med Torben Stenstrup. Arrangementet afholdes på Svenstrup 

Naturskole ved Næstved.  

November 2016 

Naturparker. Vært/ Planlægning Anita Søholm og Therese Sandvei (der blev talt om overnatning) 

 Samlet intro 

o Grøn drift 

o Faciliteter 

o Formidling 

o Privat eller offentligt ejet 

Marts 2017 

Friluftsfaciliteter og frivillige NP. Thomas Larsen Schmidt er vært i Naturpark Åmosen. 

November 2017 

NVL plus forvaltningsven, udviklingsworkshop. Lars Johansen er vært i Middelfart – Camilla Bruun 

Manscher har en god kontakt i KL. 
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Marts 2018 

Rekruttering af særlige målgrupper – f.eks. B & U. Jakob Konnerup er vært i Lille Vildmose – afsættet 

kunne være projekt ”miniranger” 

Studietur 

Rejseudvalg: Leif H. Sørensen & Therese Sandvei  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tovholder og kontaktperson for dette netværk er: 
Torben Jørgensen, naturvejleder 
Landsforeningen Natur & Ungdom 
Mobil: 31 20 56 01, torbe(a)nogu.dk 
www.nogu.dk 
 
 
Bliv medlem af NnFF 
Send en mail til Torben (torbe(a)nogu.dk) med oplysning om: 

1. navn og arbejdssted 
2. adresse og tlf. nr. 
3. e-mail  
4. CVR/EAN  

5. 3 linjer om dine erfaringer/planer med frivillige 
 
 


