
Green Square på Naturmødet 2022
Center for Børn og Natur og Friluftsvejlederuddannelserne på VIA og KU

Torsdag
15.00-16.00
Facilitering af Naturforbundethed i barndommen (bålplads/
telt)
Hvorfor skal børn opleve naturforbundethed, og hvordan gør 
man? Et diskussionsoplæg med ophæng i både forskning og 
praksis.

16.00-17.00
Pigespejdere og pædagoger vækker SFO-pigers naturnysger-
righed (bålplads/telt)
Hvad motiverer egentlig SFO-piger til at blive mere aktive i na-
turen? Hør resultaterne af samarbejdet mellem De grønne pi-
gespejdere og SFO’er.

15.45-16.45
Bæredygtig adgang til naturen (NaTour-scenen)
Flere børn og voksne kommer ud, og det er godt! Men hvordan 
gør vi det på en bæredygtig måde? Samtidig er der urørt skov 
og indhegnede Naturnationalparker, som kan udfordre bestemte 
typer af friluftsliv.

19.00-21.00
Netværksarrangement for natur-, friluftsvejledere og andre, der 
arbejder med formidling af friluftsliv (bålplads/telt)
Kom og mød en kollega fra natur- og friluftsverdenen.

Fredag
10.00-11.00 + 11.00-12.00
Bæredygtighed i børnehøjde (bålplads/telt)
Studerende fra friluftsvejlederuddannelserne holder workshop 
om, hvordan skoleelever kan arbejde med bæredygtighed, natur 
og friluftsliv.

10.00-11.00 + 11.00-12.00
Bushcraft og bæredygtighed (bålplads/telt)
Studerende fra friluftsvejlederuddannelserne holder workshop 
om, hvordan eleverne kan lære at fremstille enkle redskaber af 
naturens materialer med et bæredygtigt fokus.

10.00-11.00
Børneperspektivet i naturaktiviteter og naturprojekter (bål-
plads/telt)
Mange voksne, fag-professionelle og forskere interesserer sig 
for børns udeliv og relation til naturen. Men hvordan bliver vi 
bedre til at inddrage, hvad børn mener og erfarer?

12.00-13.00
Kom med ud: Pædagogers arbejde udenfor - muligheder, pro-
blemer og visioner (bålplads/telt)
Hør om om de potentialer og udfordringer, der er ved arbejdet i 
uderummet i daginstitutioner. I oplægget benytter vi ”Kom med 
ud”-projektets resultater til oplæg og diskussion.

13.00-13.45
Fra snak til handling: Friluftsliv for børn og unge i naturen 
(NaTour-scenen)
Hvordan bygger vi bro mellem snak om natur og friluftsliv for 
børn og unge, og reelle handlinger i naturen med børn og unge, 
der oplever og sanser natur gennem deres friluftsaktiviteter?

14.00-14.45
Mere udeliv i SFO og klub: Med støtte fra Nordea-fonden (bål-
plads/telt)
Båldialog, hvor Nordea-fonden fortæller om deres nye pulje, og 
forskere fra Center for Børn og Natur giver anbefalinger til, hvad 
ansøgere bør overveje i forbindelse med projektidéer og ansøg-
ninger.

15.00-16.00
Børns Naturdannelse: Hvad kan vi gøre for at styrke børns for-
hold til naturen? (bålplads/telt)
Hvad vi kan gøre for at styrke de opvoksende generationers til-
knytning til naturen? Hør forskernes og foreningsfrivilliges svar.

16.00-17.00
Udeskole på ældste klassetrin: Et nyt forskningstiltag i 2023 
(bålplads/telt)
Hvad sker der, når vi fl ytter undervisningen ud på golfklubbens 
område, hvor elever og lærere introduceres til golfbanens natur, 
pasning af arealerne, personale og selve golfspillet.

17.00-18.00
Friluftsliv i fremtiden: Bæredygtighed, friluftsliv og pandeka-
ger (bålplads/telt)
Formidlere inden for natur og friluftsliv indbydes til fælles debat 
om, hvordan vi formidler bæredygtigt friluftsliv i fremtiden.

Lørdag
11.00-11.45
Naturen i børnehaver under/efter covid19 (NaTour-scenen)
Hvad har Coronaperioden lært os? Er der erfaringer der kan 
bruges fremover? Hvordan har børnene opfattet den megen 
udetid? 

12.00-12.45
Sidste barn i naturen - kan vi (over)leve med det? (NaTour-sce-
nen)
Fremtidens natur skal passes på af nutidens børn. Så hvad gør 
vi ved faldende naturkontakt blandt nutidens børn? Vi tager en 
åben og ærlig samtale om det.

13.00-14.00
Skovrejsning: Bridrag til natur og friluftsliv (bålplads/telt)
Vi skal tale om, hvordan de nye skove bidrager til natur og fri-
luftsliv.

14.00-14.45
Udeundervisning under Corona-genoplukningen – bro eller bar-
riere for udeskole og skole i naturen? (NaTour-scenen)
Debat om den øgede udeaktivitet under genoplukningen af 
Danmarks skoler. Hvordan oplever lærerne det? Blev det en 
fremmende eller en hæmmende oplevelse for udviklingen af 
udeskole i Danmark?

Se, hvem der deltager i debatter og samtaler i Naturmødets 
app.

Gennem hele Naturmødet kan du komme til faglige oplæg og samtaler 
omkring bålet, i teltet eller på NaTourscenen ved Green Square. Du kan 
også prøve forskellige friluftsaktiviteter, og du er altid velkommen til at 
svinge forbi og nyde en kop bålka� e ved bålpladsen.


