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Temadag: Parkour i naturen 

Der er stadig ledige pladser til temadagen d. 21. juni, så hvis du ikke har nået at melde dig til, kan du stadig 

nå det. Læs mere her eller tilmeld dig her. 

 

Danmarks nationale friluftspolitik 

Miljøminister Kirsten Brosbøl har lanceret Danmarks første nationale friluftspolitik. Læs mere her. 

Her finder du også det nye hæfte ”Alle tiders friluftsliv - redegørelse om Danmarks friluftspolitik” samt de 

tidligere hæfter, som er udgivet omkring arbejdet med den nationale friluftspolitik. 

 

Temadag: Grøn bevægelse 

Onsdag d. 9. september afholdes Danske Parkdage 2015 med temaet ”Grøn bevægelse”. Konferencen varer 

to dage, hvor der vil være oplæg, debat og inspiration til, hvordan du lokalt kan gribe og formidle den 

grønne dagsorden i din egen organisation 

Læs mere eller tilmeld dig her. 

 

Oplæg: Rum, rammer og refleksioner 

København, 27. maj reflekterer Ph.d.-studerende Mads Bølling over, om hvorvidt udeskole kan styrke et 

inkluderende fællesskab. Desuden introduceres TEACHOUT ph.d.-projektet ”Sociale relationer og trivsel i 

udeskole”.  Læs mere her. 

 

Oplæg: Udeskole og didaktik 

København, 24. juni  fortæller Ph.d.-studerende Karen Barfod om udeskole og didaktik. Oplægget og en 

efterfølgende diskussion holdes på baggrund af ph.d.-projekt om lærerens rolle, tvivl, tro og 

udviklingsmuligheder. Læs mere her. 

 

Arrangement: Naturens Dag 

Naturens dag bliver i år afholdt d.13. september under temaet ”Naturen hvor du bor”. Der sættes fokus på 

den natur, som ligger lige uden for døren. Du kan melde dig som arrangør frem til 20. august. Læs mere 

her. 

 

Undervisningsmateriale: Skovkoncerten 

Det nye hæfte "Skovkoncerten" af Anders Bøgelund indeholder 16 nye sange, en masse lege og ideer til at 

lave instrumenter i naturen. Læs mere her. 

 

Skov og Helse- litteratur 

Sveriges Landsbrugsuniversitet både forsker og samler viden og erfaring omkring natur og sundhed. På 

deres hjemmeside ligger bl.a. en masse referencer til forskningsrapporter, artikler osv. Find oversigten her. 

 

Artikler o.lgn. om natur og sundhed 

 

 Plejehjem: Når det sociale liv dør ud, mister livet mening 

http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/26/invitation_parkour_i_naturen.pdf
https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/apr/alle-tiders-friluftsliv/
https://ignkurser2015.secure.ku.dk/danskeparkdage-2015/
http://ign.ku.dk/kalender/2015/rum-rammer-relationer/
http://ign.ku.dk/kalender/2015/rum-rammer-relationer
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21471
http://www.skovkoncerten.dk/
http://www.slu.se/skog-halsa
http://videnskab.dk/kultur-samfund/plejehjem-nar-det-sociale-liv-dor-ud-mister-livet-mening?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=e9466c2f42-201505015_1_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-e9466c2f42-239707817
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 Phd-afhandling om parkour. 

 Metaforer kan hjælpe kræftpatienter. 

 Veteraner i naturen. 

 Naturen mod stress. 

 Kan stress slå ihjel? 

 50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet. 

 Et godt sprog holder hele livet. 

 Sådan forklarer unge kriminelle deres gerninger. 

 Regeringen har derfor afsat 75 millioner kroner til forskning i psykiske lidelser.  

 Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig dårligt i skolen. 

 

Penge at søge 

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

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

 BHJ fonden yder støtte til almene forhold indenfor kategorierne: Forskning, uddannelse og 

udvikling, Sport og sundhed, Sociale og humanitære formål, Kultur. Ansøgningsfristen er 31. august. 

Læs mere her. 

 Lauritz Fonden støtter projekter, der har til formål at skabe trivsel, trygge rammer og en sikker 

opvækst for udsatte grupper i samfundet. Derudover støttes bredt inden for projekter med fokus 

på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse. Ansøgningsfristen er 

3. juli. Læs mere her. 

 Miljøministeriets pulje til Grønne Ildsjæle støtter med mellem 40.000-500.000 til projekter der 

understøtter den grønne omstilling. Projektet skal være lokalt forankret, og skal styrke 

fællesskabet. Ansøgningsfristen er d.15 maj. Læs mere her. 

 15. juni fonden støtter mindre projekter med bevillinger mellem 10.000 – 200.000 kr. Der kan søges 

penge til projekter indenfor et bredt område, men fonden tilgodeser projekter der sikre de danske 

landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet. Ansøgningsfrist er d.18 maj. Læs mere her. 

 I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen og de øvrige 

satspuljepartier afsat midler til børn- og ungeområdet. I forlængelse heraf udmeldes puljen ”En 

særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser”. Der er afsat 9,0 

mio. kr. i perioden 2015-2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse 

med forældres og søskendes ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet. 

Ansøgningsfristen er 9. juni. Læs mere her. 

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat 18,7 mio. kr. til afprøvning 

af ambulant rådgivning og sociale indsatser til reduktion af vold. Ansøgningsfristen er den 22. maj 

2015. Læs mere her. 

http://www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/Parkour
http://videnskab.dk/krop-sundhed/metaforer-kan-hjaelpe-kraeftpatienter?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=31de99e375-201504134_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-31de99e375-239707817
http://ipaper.ipapercms.dk/CentralforeningenforStampersonel/CSBladet/2015/Blad22015/?Page=28&ref=em
http://roskilde.lokalavisen.dk/naturen-mod-stress-/20150404/artikler/703299761
http://videnskab.dk/krop-sundhed/kan-stress-sla-ihjel?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=b3b90e2338-201504224_22_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-b3b90e2338-239707817
http://rw-fonden.inforce.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Newsletters/Dansk/Nyhedsbrev%20April%202015.pdf?cid=
http://sm.dk/nyheder/2015/et-godt-sprog-holder-hele-livet?utm_source=Nyhedsbrev+fra+sm.dk&utm_campaign=c36c647135-Et_godt_sprog_holder_hele_livet4_27_2015&utm_medium=email&utm_term=0_b273d62db2-c36c647135-150086745
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-forklarer-unge-kriminelle-deres-gerninger?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=cf771cea27-201504284_28_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-cf771cea27-239707817
http://sm.dk/nyheder/2015/regeringen-vi-skal-forske-mere-i-psykiske-lidelser?utm_source=Nyhedsbrev+fra+sm.dk&utm_campaign=90fece0f61-Vi+skal+forske+mere+i+psykiske+lidelser&utm_medium=email&utm_term=0_b273d62db2-90fece0f61-150086745
http://videnskab.dk/print/33188?utm_source=vores%20nyhedsbrev&utm_campaign=dee9be679e-201505055_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-dee9be679e-239707817
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/udend%C3%B8rs-undervisning
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/bhj-fonden
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/lauritzen-fonden
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/puljen-til-gr%C3%B8nne-ildsj%C3%A6le
http://ntsnet.dk/projektboersen/fonde/15-juni-fonden
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2015-2018/boern-og-unge-som-paaroerende-til-borgere-med-psykiske-lidelser.aspx
http://sm.dk/nyheder/2015/pulje-til-ambulant-radgivning-og-sociale-indsatser

