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Naturvejledning-status

Der er over 300 naturvejledere.
Har du også mødt én?
Se mere på www.naturvejleder.net

2005

Status for 2005, som var året, hvor
•
•

•

•
•
•

Mere end 800.000 mennesker var i kontakt med en naturvejleder på
de knap 30.000 arrangementer.
Endnu flere mennesker har haft glæde af naturvejledernes turfoldere,
udstillinger, formidlings-skilte, indslag i radio- og TV-programmer og
meget mere.
Mere end 30.000 lærere og pædagoger deltog i et af de næsten 1.500
kurser, som naturvejlederne udbød. Det er særligt glædeligt, fordi de,
der har fået viden og inspiration, selv kan tage deres børn ud i
naturen til undervisning og oplevelse.
Der blev udgivet en handlingsplan for naturvejledningen i det 21.
århundrede og igangsat flere konkrete projekter.
Arbejdet for at sætte naturvejledning på dagsordenen i de nye kommuner var i fokus.
Der blev nedsat et uddannelsesudvalg, som arbejder med udvikling af
naturvejledernes uddannelse og efteruddannelse. Arbejdet afsluttes i
hhv. 2006 og 2007, hvorefter anbefalingerne vil blive implementeret.

Udfordringer i de kommende år er især
•

•

•
•

Udvikling af naturvejledningen, primært indenfor de indsatsområder,
der er sat fokus på i Handlingsplan for naturvejledning i det 21.
århundrede, blandt andet sundhed og livskvalitet, borgerinddragelse
og biologisk mangfoldighed.
Dokumentation for, at naturvejledning gør en forskel. Derfor bliver der
igangsat et projekt med det formål at samle eksisterende viden om
effektmålinger.
Udvikling af kommunikationen mellem naturvejledere, arbejdsgivere
og andre med interesse for naturvejledning
Fortsættelse af arbejdet med at synliggøre naturvejledning i forhold til
de nye kommuner

Naturvejlederne havde følgende temanetværk
Kulturmiljø
Sundhed og livskvalitet
Natur-, kultur- og oplevelsescentre
Borgerinddragelse
Friluftsliv

I fællesskab kan naturvejlederne meget
Undervisning af børn fra skoler og institutioner
Kurser for lærere og pædagoger
Naturture for grupper af børn, familier eller voksne
Inddragelse af borgerne i lokale aktiviteter og projekter
Sunde aktiviteter med fokus på bevægelse og oplevelse
Naturen som rum for sundhed og livskvalitet
Planlægning af stier og faciliteter i naturen
Formidlingsskilte i naturen
Foldere til ture på egen hånd
Naturudstillinger
Radio- og TV-programmer

Nøgletal for Naturvejlederordningen 2005
Antal naturvejledere
– heraf ansat med løntilskud

000315
000039

Antal arrangementer
– heraf for skoler og institutioner
– heraf andre grupper
– heraf åbne arrangementer
– heraf kurser for lærere og pædagoger

00028.371
00017.059
00005.504
00004.331
00001.477

Antal deltagere
– heraf børn
– heraf voksne

00819.762
00466.221
00353.541

