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Ny Forskning: En gåtur i skoven forandrer hjernen og bekæmper bekymringer 

Gregory Bratman har påvist, at selv korte ture i grøn natur rent faktisk forandrer hjernen og har en 

målbar og positiv effekt på vores negative tanker. Læs mere i Kristeligt Dagblad her eller find 

abstract og artikel her. 

 

Ny specialeafhandling om natur og sundhed 

I specialeafhandlingen Natur & Sundhed. En undersøgelse af stresshåndtering og sundhedsfremme 

i naturen konkluderer Mie Skads Jeppson bl.a. at stressramte oplever at nærværende og sanselige 

ophold i naturen reducerer stress og er givtige for trivsel.  Karakteristiske stresssymptomer som 

træthed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, nedstemthed og uro i kroppen forbedres under 

naturopholdene. Samtidig skaber naturopholdene glæde, afslappethed og ligevægt. Find 

rapporten her. 

 

Konference: Social ulighed i sundhed i Norden – fra viden til handling 

Konferencen præsenterer den nyeste viden om, hvordan man kan implementere indsatser mod 

den sociale ulighed i sundhed. Konferencen har særligt fokus på at dele viden og erfaringer på 

tværs af de nordiske lande. Konferencen foregår d.30/11 – 1/12 2015. Læs mere og tilmeld dig 

her. 

 

Konference: Sundhed, læring og trivsel i den ny folkeskole 

KOSMOS, Det nationale videncenter for børn og unges kost, motion og sundhed, inviterer til 

konference om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i grundskolen d. 5. november 2015 

på UC SYD – Campus Kolding. Læs mere og tilmeld dig her. 

 

Seminarrække: Internationale perspektiver på udeskole 

20. oktober 2015 vil Matt Stevenson holde oplægget ”24 years of Attention Restoration Theory.” 

Arrangementet er tredje oplæg i en seminarrække om udeskole, arrangeret af Institut for Idræt og 

Ernæring (KU). Tilmelding og yderligere information kan findes her. 

 

Seminar: Træning og habilitering af børn med handicap 

Socialstyrelsen afholder seminarer om trænings- og habiliteringsindsatser til børn, der har 

betydelige og varige funktionsnedsættelser d. 4/11 i København, d. 6/11 i Odense og d. 11/11 i 

Aarhus. Tilmeldingsfristen er d.31/10. Læs mere her. 

 

Netværksmøde: Læringsmålstyret udeskole. 

UdeskoleNet holder møde på Næsbycenteret d. 4.-5. oktober. Temaet er læringsstyret udeskole, 

og mødet kræver tilmelding. Læs mere om arrangementet her. 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/bagsiden/naturen-forandrer-din-hjerne
http://www.pnas.org/content/112/28/8567.abstract
http://www.vordingborg.dk/Everest/Publications/Afdelinger/Fagsekretariat%20Sundhed/20150825082908/CurrentVersion/Speciale%20Natur%20%20Sundhed.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/nordisk-konference-social-ulighed-i-sundhed-i-norden-
https://evu.ucsyd.dk/EH01-15006
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2015/seminarer-om-traening-af-born-med-handicap
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2015/seminarer-om-traening-af-born-med-handicap
http://www.skoven-i-skolen.dk/l%C3%A6ring-i-udeskole
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Radioindslag om naturen som mental batterioplader 

Fik du ikke hørt indslaget i ”Naturen, du ved” på P4 eftermiddag om naturens indvirkning på 

mennesker med Ebbe Lavendt, så find det her. 

 

Artikler om natur, sundhed og læring: 

 http://www.b.dk/kronikker/naturen-forsvandt-fra-den-almene-dannelse  

 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/foraeldre-mener-ikke-deres-boern-kommer-

nok-ud-i-naturen  

 http://videnskab.dk/kultur-samfund/sovn-i-det-fri-giver-indre-

ro?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=51a7b43072-

2015121010_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-51a7b43072-

239707817%20http://ign.ku.dk/nyheder/2015/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/ 

 http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/juli/innovativt-design-skaber-bedre-

friluftsliv.aspx  

 http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/august/naturemoves.aspx  

 http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-tillid-far-hjerter-til-banke-i-takt  

 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark  

 http://alexandra.dk/dk/aktuelt/nyheder/2015/teknologi-vild-mad  

 http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/august/mad-og-natur.aspx  

  

Penge at søge 

Friluftsrådet udlodningsmidler til friluftsliv støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens 

naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgningsfrist 1. november. Læs mere her. 

Friluftsrådet støtter initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes 

undervisning. Ansøgningsfristen er d.1 november. Læs mere her. 

Socialstyrelsen udmelder en pulje på 5,1 mio. kr. til etablering af midlertidige overnatningstilbud 

for vinteren 2015-16 for gadesovende hjemløse. Puljen kan søges af frivillige, private 

organisationer samt kommuner. Ansøgningsfrist: 30. oktober. Læs mere her. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfMiuFCEwp4&feature=youtu.be
http://www.b.dk/kronikker/naturen-forsvandt-fra-den-almene-dannelse
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/foraeldre-mener-ikke-deres-boern-kommer-nok-ud-i-naturen
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/foraeldre-mener-ikke-deres-boern-kommer-nok-ud-i-naturen
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sovn-i-det-fri-giver-indre-ro?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=51a7b43072-2015121010_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-51a7b43072-239707817%20http://ign.ku.dk/nyheder/2015/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sovn-i-det-fri-giver-indre-ro?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=51a7b43072-2015121010_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-51a7b43072-239707817%20http://ign.ku.dk/nyheder/2015/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sovn-i-det-fri-giver-indre-ro?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=51a7b43072-2015121010_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-51a7b43072-239707817%20http://ign.ku.dk/nyheder/2015/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sovn-i-det-fri-giver-indre-ro?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=51a7b43072-2015121010_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-51a7b43072-239707817%20http://ign.ku.dk/nyheder/2015/gavner-naturen-skoleboern-med-adhd/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/juli/innovativt-design-skaber-bedre-friluftsliv.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/juli/innovativt-design-skaber-bedre-friluftsliv.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/august/naturemoves.aspx
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-tillid-far-hjerter-til-banke-i-takt
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark
http://alexandra.dk/dk/aktuelt/nyheder/2015/teknologi-vild-mad
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2015/august/mad-og-natur.aspx
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/tips-og-lottomidler-friluftslivet?utm_source=Nyt+om+undervisning+i+natur%2C+teknik+og+sundhed&utm_campaign=205b29807f-Nyhedsbrev_08_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ec99ec14d6-205b29807f-417495669
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/udend%C3%B8rs-undervisning
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2015/pulje-nodovernatningstilbud-for-vinteren-2015-16

