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Temadag i netværket 

Så er program og invitation på plads for temadagen "Naturen og det aktive liv - naturen som ramme for 

sociale fællesskaber, bevægelse og mental sundhed", som vi afholder mandag d. 23. marts i samarbejde 

med Rudersdal Kommune. Find program og invitation her og tilmeld dig her. 

 

Konference: Naturvejledning og den Nationale Friluftspolitik 

Tirsdag d. 2. december. Konferencen er for naturvejledere, men andre er også velkomne. Se mere her. 

 

Workshop: Green Urban Design 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arrangerer workshop på Frederiksberg Campus, 3. december 

2014. Workshoppens formål er at udvikle LAR-elementer med maksimalt naturindhold. Læs mere her. 

 

Forskning: D-vitamin og sundhed 

Stor dansk undersøgelse viser at mennesker med lavt niveau af D-vitamin i blodet hyppigere udvikler 

dødelige sygdomme end mennesker med normale niveauer. Sollys er den væsentligste faktor for D-

vitamindannelse: Den almindelige dansker får 1/5 af sit behov for D-vitamin dækket via kosten og 4/5 via 

sollys. Læs mere her. 

 

Forskning: Gode sociale relationer øger levealderen 

Vores venner og andre sociale netværk er bogstavelig talt livgivende. De har stor betydning, både for vores 

livskvalitet og for vores dødelighed. Mennesker med gode sociale relationer og netværk har 50% lavere 

dødelighed, end de der har få eller dårlige sociale netværk. Læs mere her. 

 

Forskning: Natur på arbejdspladsen 

Natur på kontoret øger medarbejdernes trivsel. Grønt er ikke bare godt for øjnene, men også for 

medarbejdernes velbefindende på kontoret. Faktisk kan sollys og grønne planter øge trivslen med 13 

procent, viser en stor europæisk undersøgelse. Læs mere her. 

 

Trailløb - en ny trend? 

Fik du læst artiklen i Politiken? Trailløb er fællesbetegnelsen for det, man i gamle dage kaldte terrænløb, 

hvor man følger små stier, brandbælter eller bare løber på tværs gennem terrænet. For at få variation, 

naturoplevelse og en anderledes kropslig udfordring, begynder flere motionister at bevæge sig væk fra 

store stier og veje. Læs mere her. 

 

Socialt udsatte passer Carlsbergs træer 

Et nyt projektsamarbejde mellem Carlsberg og den frivillige sociale organisation Settlementet på Vesterbro 

hvor udsatte borgerne bl.a. skal være med til at passe 15 mobile træer i det nye bykvarter. Læs mere her. 

 

Friluftsliv fremmer trivsel hos udsatte børn og unge 

http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/26/invitation_temadag_rudersdal_marts_2015.doc
https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/sep/konference-for-naturvejledere-om-den-nationale-friluftspolitik/
http://ign.ku.dk/kalender/2014/green-urban-design-workshop/
http://karriere.jobfinder.dk/artikel/natur-paa-kontoret-oeger-medarbejdernes-trivsel-2345?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig
http://videnskab.dk/krop-sundhed/gode-sociale-relationer-oger-levealderen?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=205ddd9f31-2014111711_17_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-205ddd9f31-239707817
http://karriere.jobfinder.dk/artikel/natur-paa-kontoret-oeger-medarbejdernes-trivsel-2345?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig
http://politiken.dk/motion/loeb/ECE2439598/trailloeb-nu-vil-motionisterne-loebe-udenfor-stierne/
http://www.carlsbergbyen.dk/media/103227/socialtudsatteplantertraer.pdf
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Mange børn og unge oplever, at de i naturen kan udfolde sig, prøve nyt og lære om sig selv. Derfor har 

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling sammen med Hillerød Kommune igangsat et toårigt projekt, 

der skal understøtte og fremme trivsel og læring hos udsatte børn og unge. Læs mere her. 

 

MADlejr for skolebørn 

Arlafonden har startet en ny form for lejrskole for 6.-7. klasser. I løbet af 5 dage deltager eleverne aktivt i 

tilberedningen af alle deres måltider, samtidig med at de bliver klogere på råvarer, sundhed og 

bæredygtighed. MADlejr vil inspirere børn og unge til at forandre deres daglige vaner, så de får bedre 

livsstil og større trivsel. Læs mere her. 

 

Julekalender med motion og bevægelse 

Projektet Kroppen på toppen udgiver årets julekalender med masser af fysisk aktivitet for de små. Alle kan 

hente den gratis på nettet. Find kalenderen her. 

 

Ingen tid til nærvær 

Arbejdspresset i daginstitutionerne er nu så stort, at pædagoger oplever, at de ikke har tid til at opfylde 

børnenes basale behov for fysisk kontakt og nærhed i daginstitutionerne, viser rapporten "Pædagogiske 

udfordringer: Hverdag og profession". Den manglende tid i dagligdagen går også ud over arbejdet med 

inklusion, forældresamarbejdet og skader det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere her eller find rapporten her. 

 

Penge at søge 

 Lokale grønne partnerskaber under Naturstyrelsen har ansøgningsfrist 1. januar. Læs mere her. 

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat 11,7 mio. kr. til støtte til 

koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for børn og unge under 25 

år med handicap og deres forældre. Ansøgningsfristen er den 1. december 2014. Læs mere her. 

 Landdistriktspuljen støtter forsøgsprojekter der fremmer erhvervsudvikling, service, levevilkår, 

bosætning, initiativer rettet mod børn og unge samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i 

landdistrikterne, herunder at medvirke til at skabe og bevare arbejdspladser. Ansøgningsfrist d. 12. 

december. Læs mere her. 

 I satspuljen for 2015 er blandt andet afsat 351,7 mio. kr. til at styrke indsatsen for udsatte børn og 

unge og 113,2 mio. kr. til svage ældre og demens. Pengene kan ikke søges endnu. Læs mere her. 

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat 250 mio. kr. til at styrke 

modtagelse og integration af flygtninge i 2015. Pengene kan ikke søges endnu. Læs mere her. 

http://www.horsenskom.dk/Nyheder/2014/November/Nyheder/ViHarIkkeSpistUsudt.aspx%20eller%20p%C3%A5%20projektets%20hjemmeside:%20http:/madlejr.dk/
http://www.kroppenpaatoppen.dk/media/12075/kroppenpaatoppen_julekalender2014_tryk.pdf%20og%20l%C3%A6s%20mere%20om%20Kroppen%20p%C3%A5%20toppen%20her:%20%20www.kroppenpaatoppen.dk
http://www.arbejderen.dk/indland/mangler-tid-til-n%C3%A6rv%C3%A6r
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-9J3GG4/$file/Paed_udfordringer_Rapport_web.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/lokale-groenne-partnerskaber/
http://sm.dk/nyheder/2014/pulje-til-ferie-koloni-og-kursusvirksomhed-for-born-og-unge-med-handicap-og-deres-foraeldre?utm_source=Nyhedsbrev+fra+sm.dk&utm_campaign=8ed13f360f-Pulje_til_ferie_koloni_og_kursusvirksomhed&utm_medium=email&utm_term=0_b273d62db2-8ed13f360f-150086745
http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter
http://sm.dk/nyheder/aftale-for-satspuljen-2015?utm_source=Nyhedsbrev+fra+sm.dk&utm_campaign=7fffa65789-Aftale_for_satspuljen&utm_medium=email&utm_term=0_b273d62db2-7fffa65789-150086745
http://sm.dk/nyheder/ny-finanslovaftale-godt-1-5-mia-til-velfaerdspakke?utm_source=Nyhedsbrev+fra+sm.dk&utm_campaign=ccc0b80e46-Ny_finanslovaftale_Godt_1_5_mia_til_velf_rdspakke&utm_medium=email&utm_term=0_b273d62db2-ccc0b80e46-150086745

