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Konference: Styrk børn og unges trivsel og livsduelighed i naturen 

Red Barnet inviterer i samarbejde med Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region 

Syddanmark), Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling (Københavns Universitet), Handicapidrættens 

Videnscenter, Boligselskaberne og Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen til konference med 

præsentation af de vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder indenfor det 

natursociale felt. Det sker på Fænøsund Konferencecenter, Middelfart d. 18. og 19. april 2018. Læs mere i 

vedhæftede invitation eller her og tilmeld dig her. 

 

Konference: Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner  

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet og Hillerød Kommune afholder 

konference for beslutningstagere d. 22. marts 2018 på Hotel Vejlefjord. Formålet er at inspirere, udbrede 

viden og give nye muligheder for beslutningstagere i arbejdet med bedre trivsel for børn og unge i udsatte 

positioner. Konferencen giver et overblik over nye arbejdsformer og metoder, hvor naturen indgår som 

ramme. Læs mere i vedhæftede invitation eller tilmeld dig her. 

 

Temadag: Natur-assisteret terapi - at bruge naturen som medbehandler 

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 7. marts hvor Sundhedsnetværket holder temadag i Svendborg. Emnet er 

naturterapi hvor vi især sætter fokus på støttemiljøer i naturen, åndedræt og kropslige aktiviteter, som 

virker afstressende. Invitation følger snarest. 

 

Center for Børn og Natur 

Danske børn er i naturunderskud. Derfor har Nordea-fonden støttet oprettelsen af et nyt center, det er 

forankret på Skovskolen, KU. Centret skal være med til at sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får 

gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Læs mere her. 

 

Udeskole gør børn til bedre læsere 

Over 500 skoleelever fra hele landet har deltaget i udeskole-projektet TEACHOUT, som netop er afsluttet. 

Det viser bl.a., at elever i 3.-6. klasse, der fem timer om ugen får undervisning uden for klasseværelset, 

bliver bedre læsere. Læs mere her. 

 

Undersøgelse: Tag nye danskere i hånden ud i naturen 

En undersøgelse fra foreningen Norsk Friluftsliv viser, at norske unge tager på vandretur to-tre gange så 

ofte som børn af indvandrere og peger på, at vi skal tage borgere med indvandrer-baggrund i hånden og 

vise, hvordan man kan og må bruge naturen. Læs mere om undersøgelsen her. 

 

Ny videnportal om friluftsliv 

Viden om friluftsliv er en national videnportal for fagfolk, der arbejder med at skabe og udvikle rammer om 

friluftsliv. Portalen skal gøre det nemt for foreningsledere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere, 

studerende og lokale ildsjæle at finde aktuel viden om friluftsliv. Find videnportalen her. 

 

Forskning på projekt Vildmænd 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
https://redbarnet.dk/konferenceomnatursocialtarbejde
https://redbarnet.nemtilmeld.dk/1/Morten
https://event.organicer.dk/ereg/newreg.php?eventid=294940
http://ign.ku.dk/nyheder/2017/nyt-center-skal-faa-flere-boern-ud-i-naturen/
http://ign.ku.dk/nyheder/2017/udeskole-goer-boern-til-bedre-laesere/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/juni/indvandrere-og-friluftsliv.aspx
http://www.videnomfriluftsliv.dk/
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I Svendborg bruger de naturen som behandling mod stress og depression. Siden 2015 har 72 mænd 

gennemgået kursusforløbet med stor succes. Projektet har nu fået tilknyttet et phd-projekt. Læs mere her 

eller se TV2 indslag her. 

 

Nyt projekt for udsatte mænd i ressourceforløb 

Mandefællesskaber kører i samarbejde med Jobcenter Køge 12-ugers forløbet URkraft – mænd, natur & 

fællesskab for seks mandlige borgere i ressourceforløb i efteråret 2017. I tæt kontakt med naturen og ved 

at tage aktiv del i mandefællesskabet er det formålet, at mændene får styrket deres selvværd og selvtillid 

og endvidere genfinder deres g(l)emte ressourcer og dermed får styrket deres arbejdsevne. Møderne 

består af en blanding af fællesskab omkring bålet med fokus på strukturerede samtaler omkring et 

overordnet tema samt fysisk aktivitet i skoven som fx at samle brænde og mad og gå på kortere vandringer. 

Læs mere om projektet her. 

  

Naturmødet 2018 

Der er nu åbnet for tilmelding af stande og aktiviteter til næste års Naturmøde den 24.-26. maj 2018. En 

stand/aktivitet på Naturmødet giver mulighed for at møde en masse interesserede gæster - de forventer 

15.000-20.000 deltagere. Se mere her. 

 

Byudvikling med børn  

Bevæg byen! – med børn er et forskningsprojekt, der undersøger, hvad der sker, når man designer uderum 

sammen med børn. Læs mere om projektet her eller se film fra pilotprojekt her. 

 

Nye materialer med friluftsliv i undervisningen 

Friluftsrådet lancerer seks nye undervisningsforløb, der kan inspirere til, hvordan man får friluftsliv 

integreret i undervisningen i fx idræt, understøttende undervisning og andre fag. Forløbene bliver nu 

afprøvet på 15 skoler og er koblet til folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Du kan læse om det her og 

downloade de gratis forløb her.  

 

Sundhed og bevægelse på skoleskemaet? 

Projektet Sund Uddannelse har afholdt temamøder om konkrete erfaringer med og inspiration til, hvordan 

man i praksis kan integrere leg, bevægelse, kost og mental sundhed i skolen. Du kan læse mere og finde 

slides fra oplæggene her. 

 

Natur gavner mennesker i alle livssituationer 

Naturen kan give os noget særligt og naturvejlederne kan spille en vigtig rolle i få mennesker i forskellige 

livssituationer ud og bruge naturen, hvis man ser naturformidling i et bredt perspektiv. Læs mere her. 

 

Livstræer 

Naturstyrelsen inviterer alle til at udpege træer i Danmarks skove, som kan blive til Livstræer. Livstræ-

projektet henvender sig til alle klassetrin og tilbyder inspiration og undervisningsmateriale til undervisning i 

skoven, hvor eleverne lærer om dyre- og planteliv. Læs mere om Livstræ-projektet her. 

 

Naturens Dag 2017 slog rekord 

154.500 børn fejrede i år naturens mangfoldighed på Naturens Dag. Læs meget mere om dagen og de 

mange arrangementer på naturensdag.dk.  

 

Vinderen af årets friluftskommune er fundet 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://videnskab.dk/krop-sundhed/maend-i-livskriser-skal-mandehoerme-i-skoven
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-10-22-i-svendborg-bruger-de-naturen-som-behandling-mod-stress-og-depression
http://mandefaellesskaber.dk/kommuner/
http://naturmoedet.us12.list-manage.com/track/click?u=c4ad80f7198160a9dd6468cb1&id=81532804e6&e=f79c5f842a
http://ign.ku.dk/nyheder/2017/bevaeg-byen--hvordan-ser-fremtidens-uderum-ud-naar-boern-designer-med/
https://vimeo.com/182940447
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/juli/nye-materialer-til-friluftsliv-i-undervisning.aspx
http://www.friluftsliviskolen.dk/inspiration/undervisningsforlob/
https://kora.dk/aktuelt/arrangementer/2017/hvordan-faar-man-succes-med-mere-sundhed-og-bevaegelse-paa-skoleskemaet-(odense)/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/september/nvl-og-sundhed.aspx
http://www.skoven-i-skolen.dk/temaer/livstr%C3%A6er
http://www.naturensdag.dk/
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Det blev i år Silkeborg Kommune, der løb af med Friluftsrådets pris som Danmarks Friluftskommune 2017. 

Temaet for ansøgningerne var i år Friluftsliv på tværs – samarbejder og partnerskaber”. Læs mere her. 

 

Regler i naturen fortalt i børnehøjde 

Et nyt opgaveforløb, der er klar til brug for skoleklasser eller foreninger fortæller om regler og muligheder i 

naturen i børnehøjde. Du kan læse mere om forløbet her. 

 

App: Guide til spiselig natur 

Kokken René Redzepi står bag appen VILD MAD, som skal inspirere børn til at spise vild mad i naturen. 

Appen kan både bruges privat eller i undervisningssammenhænge og du kan finde mere inspiration på 

hjemmesiden. 

 

App: Nature Challenge 

DGI har udviklet en ny app med opgaver i og om naturen. Den byder på forskellige opgaver med fokus på 

bevægelse, samarbejde og læring, der tager udgangspunkt i naturens muligheder. Læs mere om appen her, 

hvor du også kan finde links til downloading. 

 

Bog: Udeskoledidaktik  

Bogen beskriver den mangfoldighed af muligheder, som udeskoleundervisning rummer. Hensigten er at 

inspirere lærere, skolepædagoger og andre, der arbejder med udeskole, til både almen- og fagdidaktiske 

overvejelser over brugen af udeskole. Se mere her. 

 

Bog: Naturen på recept 

Hvorfor er naturen sund for os, og hvorfor og hvordan kan den redde dig fra stress og tristhed? Dette giver 

læge Peter Q. Geisling sit svar på i sin nye bog Naturen på recept. Køb bogen her. 

 

Rapporter o.lgn. 

Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge 

Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde. 

Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver 

Rapportserien MOVEMENTS udgivet af Institut for Idræt og Biomekanik 

 

Artikler 

Mænd i livskriser skal 'mandehørme' i skoven 

Når børn forstår naturen, kan de lære at tage sig af den (artikel på engelsk) 

Udeliv mindsker nærsynethed (artikel på engelsk) 

Danskere dyrker mindre motion, når de bor ved støjende trafik 

Grønne byområder har en positiv påvirkning af børns vejrtrækning (artikel på engelsk) 

Børn er gladere, når de leger udenfor (artikel på engelsk) 

Værre end fedme: Ensomhed truer os i Vesten på livet 

Lys har overraskende stor effekt på depression 

Ældre kan lege sig i form med vanedannende boldspil 

Kan grønne områder virke forebyggende på Alzheimerpatienter? (artikel på engelsk) 

Derfor bliver flere unge stressede 

Naturens påvirkning på menneskers helbred (artikel på engelsk) 

Kort intervaltræning booster børns hjerner (artikel på engelsk) 

Skolehaver påvirker børns sociale og psykiske helbred (artikel på engelsk) 

I skoven er det lettere at græde  

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/september/vinderen-af-friluftskommune-2017.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/august/reglerne-i-naturen-i-boernehoejde.aspx
https://www.vildmad.dk/dk
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/nature-challenge
http://hansreitzel.dk/P%C3%A6dagogik/Udeskoledidaktik/9788741264783
https://www.saxo.com/dk/naturen-paa-recept_peter-qvortrup-geisling_indbundet_9788702219159?gclid=EAIaIQobChMI-ufsxMaY1wIV9hXTCh04FA-MEAAYASAAEgJtCfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2017/movements2017_3.pdf?la=da&hash=9A39206D1F9199ED77DA4371CF58FF5FDF1FE275
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2017/movements2017_8.pdf?la=da&hash=91B3781B68DC083EBEC3274D662105AF624C223C
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2017/movements2017_6.pdf?la=da&hash=F6C050746266F418E707D597D6CE74DD3AF1A230
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_isc/publikationer/movements
https://videnskab.dk/krop-sundhed/maend-i-livskriser-skal-mandehoerme-i-skoven
http://www.childrenandnature.org/2017/06/29/learning-to-care-the-promise-of-experiential-learning-in-nature-for-young-children/?mc_cid=1ba5d9783d&mc_eid=888ff75344
http://www.childrenandnature.org/2017/07/14/more-evidence-that-outdoor-time-may-help-prevent-nearsightedness/?mc_cid=635b2e4219&mc_eid=888ff75344
http://videnskab.dk/krop-sundhed/danskere-dyrker-mindre-motion-naar-de-bor-ved-stoejende-trafik?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=c70762237c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_26&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-c70762237c-239707817
http://www.childrenandnature.org/2017/07/28/urban-biodiversity-affects-childrens-respiratory-health/?mc_cid=78c824fddc&mc_eid=888ff75344
http://www.childrenandnature.org/2017/08/03/children-happier-when-they-play-outdoors-according-to-research/?mc_cid=a2b1431309&mc_eid=888ff75344
http://videnskab.dk/kultur-samfund/vaerre-en-fedme-ensomhed-truer-os-paa-livet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=0d065d8479-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_07&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-0d065d8479-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/lys-har-overraskende-stor-effekt-paa-depression?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=5f5dae95fa-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_10&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-5f5dae95fa-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/aeldre-kan-lege-sig-i-form-med-vanedannende-boldspil?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=303583a6cb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_14&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-303583a6cb-239707817
http://www.childrenandnature.org/2017/08/17/can-green-spaces-help-prevent-alzheimers-disease/?mc_cid=853fa0c938&mc_eid=888ff75344
http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-bliver-flere-unge-stressede?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=1c52020721-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_21&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-1c52020721-239707817
http://www.childrenandnature.org/2017/08/25/nature-contact-and-human-health-a-research-agenda/?mc_cid=5e1e6ed602&mc_eid=888ff75344
http://www.childrenandnature.org/2017/08/25/short-intense-bursts-of-exercise-will-help-boost-a-childs-brain-power/?mc_cid=5e1e6ed602&mc_eid=888ff75344
http://www.childrenandnature.org/2017/09/07/social-and-emotional-health-are-important-benefits-of-school-gardens/?mc_cid=bbed198797&mc_eid=888ff75344
http://www.dn.dk/nyheder/i-skoven-er-det-lettere-at-give-slip-og-graede/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=e323ab7e05-DN_Nyhedsbrev_2017_uge_38&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-e323ab7e05-41974437
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Oplevelsesklubber for veteraner 

Australsk skole oplever forbedringer med mere udetid  

Sådan lærer børn bedst ord i børnehaven  

Skydeidræt kan måske hjælpe børn med ADHD  

Hjerterne begynder at slå i takt, når du holder i hånd med kæresten  

 

Penge at søge 

• Sundhedsstyrelsen udbyder en pulje, der har særligt fokus på ældre medicinske patienter og 

udsatte grupper, som kommuner kan søge. Ansøgningsfristen er 11. december 2017. Se mere her. 

http://www.natur-vejleder.dk/sundhed
http://soldaterlegatet.dk/oplevelsesklubber-for-veteraner/
http://www.childrenandnature.org/2017/10/20/school-sees-improvements-with-more-outdoor-time/?mc_cid=99fb760b2c&mc_eid=888ff75344
http://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-laerer-boern-bedst-ord-i-boernehaven?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=ad58fe71d5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-ad58fe71d5-239707817
http://videnskab.dk/kultur-samfund/skydeidraet-kan-maaske-hjaelpe-boern-med-adhd?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=c678648961-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-c678648961-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/hjerterne-begynder-at-slaa-i-takt-naar-du-holder-i-haand-med-kaeresten?utm_source=vores%20nyhedsbrev&utm_campaign=c678648961-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-c678648961-239707817
https://u3953966.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=MIYgAf39rzVeMtPFQq7iuIrpyufBKSrWXzGz3pr3nZwe3kcKHb3jzltQ01KNqD4fa0VzG5tiDHNlgoq1iLGj4sNln8FE3tjZD-2Fs1w4Cy1BRCY6pigLSWL-2BN9iuaoUCuGO7fdo2WrV98KZNvVSL5J8r3CMVrpky5e0EaS-2FwwxWVwlSroz4HKsSJlsWRxc6mzaspJSCr-2BqNI7aRj-2FLnhfiAvPziCcvMrCfUC0rLuoQd1Q-3D_2fn6ta8LQXCLVOYg-2FjXiGTSCCeiMDnigt-2FfHNEFdYZWX6aDM4RllgGabJso63HfOfJ1iwGEZ-2B7K27XZVvvJ3sQLzWZVW-2BGpGrQnwzxcWcbnmI6USy43MSGSr0eoRLnXlJfrHpbAYrmYUoDLL-2FS7CV1Vn07eyrWVUdKaGxFfTGdy7CH-2BHwJUr8Tx-2F5Rbi9hczbEx6aZ4uKUqA3TUSvElLxw-3D-3D

