Naturvejlederforeningen i Danmark
Årsberetning fra april 2015 til april 2016
ude lokalt, ligesom det også har
været et gevinst at kunne arbejde målrettet på sikre projektets fremtidige udvikling.
Året der gik:
2015 har på mange måder været et spændende år – dels oplever vi fortsat øget bevågenhed på naturvejledningen som
begreb, og dels har vi som forening oplevet nye – og uvante –
roller som bl.a arbejdsgiver.
I samråd med Nordea-fonden,
og i erkendelse af at opgaverne
omkring Krible Krable projektet
i løbet af årets første måneder,
havde nået et omfang der på
ingen måde ville være rimeligt
fortsat at bede Rikke Laustsen
løse i sin fritid, valgte vi at omprioritere projektets økonomiaks midler, således at de blev
muligt at tilbyde Rikke en fast
ansættelse som projektleder
frem til periodens udløb. Dispositionen har været en gevinst for projektet, idet vi har
opnået langt større sammenhæng i kontakten mellem projektledelse og de mange naturvejledere der bærer projektet

Udover Krible Krable projektet,
har også projekt Vild Mad,
kommunikationsstrategi,
hjemmeside, etablering af ny
bladredaktion og samarbejde
med Friluftsrådet fyldt en del i
kalenderen. Vi har arbejdet på
at foreningen bliver synlig, og
siger ”ja tak” når vores samarbejdspartnerne og andre interesserede inviterer os med i
debatter eller arbejdsgrupper.
Det er glædeligt – og helt nødvendigt – at løsningen af de
mange opgaver og muligheder
der viser i disse år bliver løftet
bredt og i et bredt samarbejde
med naturvejledere over hele
landet. Dette samarbejde har
betydet at foreningen har kunnet lade sig repræsentere i en
del udvalg og arbejdsgrupper
under Friluftsrådet, at vores regionale- og faglige netværk oplever ny energi og at vi til stadighed opfattes som en troværdig og interesseret samarbejdspartner. Der skal derfor

lyde en stor tak til de mange
naturvejledere der har valgt at
stille op når vi har bedt om det.
Samarbejdet Naturvejledning i
Danmark
Det ligeværdige samarbejde
mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen omkring den generelle naturvejledning i Danmark har nu
eksisteret har nu eksisteret i
nogle år, og det er fortsat en
øvelse at få parterne til at løfte
opgaven ligeligt. I 2015 besluttedes det at konvertere de midler Naturstyrelsen skulle anvende til en årlig konference til
i stedet at tilbyde et øget antal
naturvejledere at tage uddannelsen som udeskolevejleder i
forhold til skolereformen. Det
har betydet at vi nu har et
korps på ca 50 efteruddannede
naturvejledere der kan indgå i
udvikling og sparring med folkeskolens lærere og pædagoger. Det betyder også at vi – for
at understøtte de mange
udeskolevejledere – har indledt
et arbejde omkring at skabe et
netværk der – i samarbejde
med Udeskolenet.dk og andre,

skal sikre synlighed, udvikling
og kvalitet i arbejdet. Ntværket
er så småt i gang, og vil blive
dbygget og præsenteret i dette
fprår.
Friluftsrådet gennemførte i
2014 en evaluering af naturvejlederuddannelsen – en evaluering der underbyggede den
identitetsdannelse der skabes i
uddannelsesforløbet. Evalueringen har medført enkelte
ændringer i studieordningen
der effektueres med det hold
der starter i 2016. Foreningen
har været med i en begrænset
del af dette arbejde, men håber
fortsat at kunne bidrage til udviklingen af naturvejelederuddannelsen der ene og alene forestås af Friluftsrådet og Skovskolen.
Det er endvidere taget initiativ
til, at parterne i samarbejdet
går sammen om at søge midler
til en mere gennemgribende
evaluering af naturvejlederordningen som begreb. Den ordning vi kender i dag er fra 2015,
og vi må erkende at der er sket
meget på området siden. Eva-

lueringen skal gennemføres af
parterne i fællesskab, og med
Friliftsrådet som sekretariat i
løbet af 2016. Bestyrelsen har
været i tæt dialog med Friluftsrådets bestyrelse og diektion
omkring tilrettelæggelsen af
arbejdet, og hilser arbejdet velkommen. Vi tror på at de mange muligheder og ”gunstige
vinde” der blæser i forhold til
at udbrede natur- og friluftsliv
til mange flere borgere, vil finde afsæt til fornyet udvikling i
naturvejlederordningen.

Økonomi
Økonomien i 2015 – i store
træk. Foreningen kommer ud af
året med et pænt overskud på
kontoen, der dels skyldes en
øget medlemstilgang samt et
stort overskud fra sidste års
årskonference.
Der har i forhold til budgettet
været et merforbrug på mødeudgifter især grundet et meget
travlt år i bestyrelsen med
mange store projekter og det
er primært i forhold til kommunikations- og Krible Krableindsatserne at der har været
øgede udgifter til transport til
og fra møder.

Bestyrelsens mødestatistik
Der har siden generalforsamlingen 2015 været afholdt 6 bestyrelsesmøder – heraf fem
dagsmøder og ét todagesmøde.
Herudover har der været afholdt en række møder i de respektive arbejdsgrupper.

Kommunikation
Kommunikationsprojektet
1. marts 2015 blev foreningens
kommunikationsprojekt skudt i
gang med ansættelsen af en
kommunikationskonsulent 8-10
timer ugentligt. Konsulenten
har i det forgangne år påbegyndt registreringen af samtlige
naturvejledere i Danmark. Hun
har bidraget til formidlingen
om Krible Krable og Naturens
Dag. Hun har løbende holdt Facebook opdateret samt udsendt et eksternt nyhedsbrev.
Desuden har hun stået for kontakten til diverse blade og aviser i forbindelse med udtalelser
fra naturvejledere.
Styregruppen for kommunikations projektet, der består af
medlemmer fra foreningens
bestyrelse samt en repræsentant fra Friluftsrådet, ansatte
meget bevist en konsulent, der
ikke havde noget forudgående

kendskab til foreningen, da den
umiddelbare tanke var at det
kunne give en spændende ny
vinkel på vores arbejde. Vi har
dog efter et år, måtte sande at
dette ikke var den rigtige løsning. Stillingen blev derfor opslået igen i februar 2016 i naturvejleder-kredse og en ny
konsulent er blevet ansat.
Hjemmesiden
I efteråret 2015 begyndte arbejdet med udviklingen af en
ny hjemmeside til foreningen.
Der er indgået et samarbejde
med firmaet Standoutmedia,
som kunne give os en bedre
pris end hvad vores nuværende
web-bureau kunne tilbyde,
samt en række rigtig gode løsninger. Den nye hjemmeside er
helt færdig d. 1. juni 2016, men
vi forventer at kunne præsenterer store dele af det på årskonferencen.
Projekt ”Vild Mad”
Projekt VILD MAD
I projekt Vild Mad har fokus i
2015 og starten af 2016 især
ligget på udviklingen af den digitale platform samt opkvalificeringen af Naturvejlederne.
Arbejdet med den digitale platform er stort og mange facette-

ret. Den færdige platform
kommer til at støtte op omkring Vild Mad formidlingen
både til skolerne og offentligheden, og ikke mindst bliver
det en platform for de 50 Vild
Mad formidlere.
Mere end 70 naturvejledere
ansøgte om at blive en af de 50
Vild Mad formidlere. De 50
pladser blev tildelt under hensyntagen til mange forskellige
parametre, herunder bl.a. geografi, arbejdssted og ophæng,
motivation, ansøgning og erfaring. I alt 7 personer fra MAD,
Naturvejlederforeningen og Friluftsrådet var de mange ansøgninger igennem og tildelte de
50 pladser. De 50 Vild Mad
formidlere skal afsted på det
første 3-dages opkvalificeringskursus i hhv. april/maj, 2. opkvalificeringskursus følger i september og fra foråret 2017 står
selve Vild Mad formidlingen på
programmet. Når vi nærmer os
foråret 2017 går vi også ind i
den del af kommunikationsplanen hvor der for alvor sættes
ind på kommunikationen omkring Naturvejlederne og Vild
Mad formidlingen.

NATURvejleder bladet
I foråret 2015 var det tid til nye
ansigter i redaktionen. Den
gamle redaktion havde trukket
et stort og fantastisk læs i mange år, og mente at friske kræfter skulle til. At nye redaktører
ikke ligefrem stod på spring
stod ret hurtigt klart. Men på
trods af det, blev der produceret 3 fine blade i 2015. To af
dem var endda med så interessante emner, at de blev trykt
op i ekstra eksemplarer med
salg for øje (Krible-krable og
Vild mad).
En ny redaktion er blevet nedsat, og arbejdet med nye blade
er godt i gang. Vi arbejder videre med modellen med en chefredaktør og en række temaredaktører, så det hårde arbejde
ikke ligger fast på et sæt skuldre. Hvis der skulle sidde nogen
med en fantastisk idé til et temanummer, eller med lyst til at
gå ind i redaktionsarbejdet, så
skal man endelig ikke holde sig
tilbage.
Samarbejde med DR Ramasjang Krible Krable
Krible Krable har i 2015 haft
deltagelse af næsten 20.000
børn og voksne, gennem arrangementer over hele landet.

Projektet har gennem 2015 ligeledes fået godt fat i rigtig
mange naturvejleder fordelt
over hele landet.
Dette viste sig blandt andet i
forbindelse med naturvejledere
mulighed for at ansøge om
midler til afholdelse af Krible
Krable kurser for pædagoger,
her var der en del flere ansøgninger end Krible Krable projektet havde midler til. Der har også i løbet af efteråret 2015 været mulighed for at søge om at
deltage i flere andre projekter,
etablering af levesteder for
smådyr og Metamorfose forestillingen. Der er ligeledes i løbet af efteråret 2015 igangsat
arbejdet med inspirationsmaterialet, for pædagoger til arbejdet med Krible Krable og de
forskellige læreplanstemaer.
For de nævnte projekter har vi
det meste til gode da kurser,
levesteder, forestillinger og inspirationsmateriale først bliver
levendegjort i løbet af foråret
2016. Men i løbet af 2015 er
Krible Krable projektet foldet
ud til naturvejleder i hele Danmark.

Tal for 2015
· 289 arrangementer for daginstitutioner med naturvejleder
· 62 offentlige børnefamiliearrangementer med naturvejleder
· 141 arrangementer for skole,
SFO og specialskole med naturvejleder
· 29 Krible Krable kurser for
pædagoger
· 159 Krible Krable daginstitutioner
73 naturvejledere arbejdede
med Krible Krable i maj måned.
I alt deltog 19.820 børn og
voksne i naturvejlederarrangementerne.
Internationalt Udvalg
Deltog i maj måned 2015 i IE
konference i Kroatien
Og i slutningen af november
mere præcist fra den 25/11 til
den 28/11 2015 i IRF European
Meeting in Black Forest National Park. Hvor Naturvejlederforening var blevet inviteret til
at deltage i et seminar, i IRF regi, omkring etablering af en Europæisk afdeling under IRF.
I starten af april stod Internationalt Udvalg for en studietur/seminar om ulve. Turen gik
nærmere bestemt til Wolfcen-

ter ved Bremen i Tyskland
Nye ugler
Hold 29 - Her har 23 kursister
startet uddannelsen februar
2016
Hold 27 - har afsluttet uddannelsen i november 2015
Ugleshoppen
-I shoppen er der nu udsolgt af
de Grønne mugs, og vi er ikke
klar over om de skal genbestilles, der er ikke kommet nogle
forespørgsler på dem i år. Der
er kommet nye store pin´s i
shoppen igen. Der er kostprisen
så høj at vi ikke tjener på dem.
Der arbejdets stadig med at få
MOBIL PAY på plads snarest,
men det er ikke kommet på
plads endnu. Kasseren har uddelegeret opgaven til Shopbestyrer Sam B. S. Der ud over
glæder vi os til den kommende
nye hjemme side, hvor det hele
kommer til at se lækkert og
indbydende ud, og tingene bliver nemmere at finde rundt i.

Faglige og regionale netværk
De fleste faglige netværk kører
fint. Nogle mødes halv-årligt,
nogle mødes oftere.
Både det kulturhistorisk netværk og jagt-netværket har
haft gang i deres efteruddannelseskurser - begge med stor
opbakning og stor succes.
Det er meget forskelligt, hvordan de faglige netværk vidensdeler. Nogle bruger Facebook,
andre bruger vores hjemmeside, og nogen bruger måske
noget helt andet. Det er vores
håb, at den nye hjemmeside
kan samle vidensdelingen, så
flere af vores medlemmer kan
få gavn af alle de guldkorn der
ligger i de faglige netværk.
Regionale netværk:
De regionale netværk lever i
bedste velgående. Nogen gange meget aktivt (især op til årskonference) og andre gange ikke så aktivt. Friluftsrådets netværkskonsulent har ydet støtte
ved genetableringen af det sydjyske netværk, og det er meget
glædeligt, at et netværkssamarbejde igen eksisterer i området.

