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Notat
om

”Retningslinier for Naturvejlederforeningens internationale engagement
Naturvejlederforeningen finder det vigtigt at udveksle erfaringer med andre lande og at lade disse
erfaringer indgå i udviklingen af den danske Naturvejlederordning. Da Naturvejlederordningen blev
etableret for næsten 25 år siden var den bl. a. baseret på positive erfaringer med direkte formidling i
udlandet. Men der sker stadig meget spændende i udlandet på naturvejledningsområdet. Dansk
naturvejledning skal ikke være en isoleret ø, vi skal følge med i hvad der sker i udlandet, vi skal
lade os inspirere og vi skal videregive vore erfaringer til inspiration for naturvejledere i andre lande.
Denne holdning til internationalt arbejde blev bakket op af medlemmerne på Årsmødet 2008.
Derfor nedsatte Naturvejlederforeningens bestyrelse i juni 2008 ”Naturvejlederforeningens
Internationale Udvalg” som et underudvalg under bestyrelsen. Det Internationale Udvalg
udarbejdede en ”Handlingsplan for Naturvejlederforeningens internationale engagement”,
som blev vedtaget af medlemmerne på Årsmøde 2009.
I handlingsplanen beskrives skitseres en række indsatsområder, som kan være med til at styrke og
synliggøre Naturvejlederforeningens internationale kontakter og skabe muligheder for at danske
naturvejledere kan få internationale erfaringer med naturvejledning. I handlingsplanen anbefales et
fortsat samarbejde med IRF, med de nordiske - baltiske lande og et grænseoverskridende
samarbejde med Slesvig – Holsten. Men der er også åbenhed overfor andre tiltag som danske
naturvejledere kan lære af. Handlingsplanen vedhæftes herværende notat som bilag.
Naturvejlederforeningens bestyrelse har den 2. februar 2011 vedtaget følgende retningsliner vedr.
økonomisk støtte til Naturvejlederforeningen og medlemmernes internationale engagement:


Naturvejlederforeningen støtter primært de indsatsområder, der er fremhævet i
handlingsplanen.



Omfanget af støtte fastsættes af bestyrelsen fra sag til sag. Bestyrelsen inddrager IU i
prioriteringen af hvilke internationale aktiviteter Naturvejlederforeningen deltager i og hvem
der deltager med støtte fra foreningen.



Naturvejlederforeningen tilstræber at være repræsenteret på seminarer og kongresser
organiseret af vore internationale samarbejdspartnere:
o Medlemmer af bestyrelsen, redaktionen og udvalg under bestyrelsen kan sendes af
sted fuldt betalt, hvis de repræsenterer foreningen officielt (for redaktionens
vedkommende hvis man udsendes som journalist). Udsendte repræsentanter for
Naturvejlederforeningen skal som hovedregel give en præsentation af den danske
Naturvejlederordning, Naturvejlederforeningen og de danske principper for
naturvejledning.
o Medlemmer kan støttes med delvis betaling. Bevilling af tilskud skal altid ske på
basis af en skriftlig ansøgning hvor medlemmet redegør hvad han/hun forventer at få
ud af Kongressen /seminaret/studieturen og hvad han/hun selv vil bidrage med. Er
der mange ansøgninger til samme begivenhed prioritere Naturvejlederforeningens
bestyrelse ud fra de skriftlige ansøgninger.
o Alle, som udsendes, skal bidrage med input på de konferencer og seminarer de
deltager i og de skal rapportere tilbage til foreningens medlemmer. Formen for
afrapportering aftale fra gang til gang med Naturvejlederforeningens bestyrelse. Som
minimum skal alle, der har været i udlandet med støtte fra Naturvejlederforeningen,
skrive en artikel til Naturvejlederforeningens hjemmeside.



Naturvejlederforeningen kan selv organisere studierejser, seminarer etc.
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”Handlingsplan for Naturvejlederforeningens internationale politik”
1. Naturvejlederforeningen deltager fortsat aktivt i IRFs arbejde på såvel globalt som europæisk og
nordisk-baltisk niveau og foreningen støtter interesserede medlemmers deltagelse i IRFarrangementer indenfor foreningens økonomiske muligheder.
2. Naturvejlederforeningen deltager fortsat aktivt i en bred vifte af nordisk-baltisk
samarbejdsprojekter. Foreningen formidler kontakter mellem naturvejledere i de forskellige lande
og inviterer fortsat nordiske og baltiske gæster til det danske årsmøde.
3. Naturvejlederforeningen støtter et grænseoverskridende samarbejde mellem naturvejledere i
Sønderjylland og Slesvig-Holsten.
4. Naturvejlederforeningen arbejder for, at der altid er tilgængeligt og opdateret materiale om dansk
naturvejledning på engelsk.
5. Naturvejlederforeningen bruger sin indflydelse til at få job-swop integreret som et højt prioriteret
led i den fremtidige efteruddannelse af naturvejledere. Foreningen bruger sine internationale
kontakter til at formidle muligheder og støtter job-swop økonomisk indenfor de muligheder
foreningen har.
6. Der oprettes en mappe på naturvejlederforeningens hjemmeside, hvor naturvejledere kan dele
internationale erfaringer. Naturvejledere, der har deltaget i internationalt arbejde, skal lægge en kort
artikel i mappen om emner af interesse for dansk naturvejledning. Mappen skal indeholde kontaktlink til internationale parter, der kan spille en rolle i fremtidigt internationalt arbejde indenfor
naturvejledning
7. Der oprettes på naturvejlederforeningens hjemmeside en liste over danske naturvejledere, der er
interesseret i internationalt samarbejde, herunder i at modtage besøg af udenlandske naturvejledere.

8. Naturvejlederforeningen vil overveje at oprettere et ”Gæstelegat” som kan
tildeles en naturvejleder fra den 3. verden eller de tidligere østbloklande til et praktikophold på fx
en dansk naturskole.
Denne ”Handlingsplan for Naturvejlederforeningens internationale politik er baseret på det udkast til handlingsplan,
som ”Naturvejlederforeningens Internationale Udvalg” afleverede til foreningen i foråret 2009. Handlingsplanen
skitserer en række indsatsområder, som i de kommende år kan være med til at styrke og synliggøre
Naturvejlederforeningens internationale kontakter og skabe muligheder for danske naturvejledere kan få internationale
erfaringer med naturvejledning.
Det internationale Udvalgs medlemmer er selv indstillet på at arbejde aktivt med gennemførelsen af politikken.
Udvalgets kommissorium vedlægges som bilag 1 og en liste over udvalgets medlemmer som bilag 2.
Som bilag 3 vedlægges et notat om baggrunden for de enkelte forslag i Handlingsplanen.

