
Årsplan for NUS_2022 

 

1. kvartal: 6. april - Verdensmål, cykling, bæredygtighed og natur 

• Invitere evt. temagruppen for Verdensmål til oplæg, Cyklistforbundet og mindre oplæg 

om konkrete projekter, hvor man har bragt verdensmål, cykling og bæredygtighed i 

spil.  

• Sted: Vejle 

• Ansvarlig: Peter og Anne Grethe  

Aflyst da der kun var 4 tilmeldte. En snak om hvorfor: 

• Folk skal igen vænne sig til de fysiske møder efter det virtuelle-corona liv, 

mentalitetsændring 

• Nedskæring af budgetter i kommunerne 

• Der er mange andre store aktører, som tiltrækker med spændende oplæg (Nordea 

Fonden, Friluftsrådet m.fl.) 

• Efterspørgsmål på kompetence-udviklingsforløb, men er det temagruppens opgave? 

• Andet: uheldig timing med andre arrangementer 

 

2.  kvartal: Naturmøde 19-21. maj - Netværk Temagruppemøde webinar  

• Vi deltager fredag d. 20. maj med fokus på at udarbejde materiale som kan være til at 

skabe et større kendskab til temagruppen og SBN-netværket generelt 

o Fokus på brobygning mellem teori og praksis 

• Sekretariatet kan støtter med teknisk support, layout til handouts, SoMe 

• Anne-Grethe, Peter og Merethe: 

o Fysisk tilstedeværelse på Naturmødet 

o Laver tre/fire film om:  

▪ Bålkaffe 

▪ Bålkage 

▪ Icebreaker 

▪ En film som klippes ind i de andre om temagruppens brobygning mellem 

teori og praksis 

o Sender billeder til Louise H. fra tidligere temagruppemøder OBS. på GDPR 

• Louise H.: 

o Laver det tekniske bag filmene i samarbejde med sekretariatet 

o Udarbejde handout: en folder, pjece, postkort  

 

3. kvartal_5. oktober kl. 9.30-15.00_Fåborg Midtfyn_Unge og sårbare i naturen.  

o Møde laves i samarbejde med Fåborg Midtfyn kommune (sammen med Lars 

Simonsen (ansat) og Ida (idrætsstuderende)). Faglige oplæg om at arbejde med 

unge og sårbare målgrupper i naturen bl.a. fra Fåborg Midtfyn og Den 

boligsociale helhedsplan i Silkeborg.  



o Sted: Fåborg/Midtfyn kommune. Kl. 9.30-15_I Vildmarkshytte eller mini 

konferencesal i naturen, hvor oplæg kan vises på bærbar projektor.  

o Ansvarlig: Louise H. og Merethe 

 

EKSTRA FORSLAG: 

• Generationsmøder i naturen og etniske målgrupper (evt. webinar)  

o Eksempel fra Ringkøbing-Skjern: Wild west, Lene Brodde, sundhedskonsulent, 

 

• Samarbejde mellem regioner og kommuner og forebyggelsesnetværket i region 

Sjælland (evt. i samarbejde med temagruppen (styrket samarbejde mellem regioner og 

kommuner) 

 

• Samarbejde med Sunde arbejdspladser og NUS Fællesgruppemøde med Næstved 

kommune. Fokus på uderummet til gavn for medarbejdernes sundhed.  

o Lily Brit Lund – formandskabet  

 

• 3. el. 4. kvartal: Fællestemagruppemøde med Naturfrisk Lab. Dato afhængig af 

projektets udvikling 

 

Noter 

Form:  

- Mulighed for webinar på møder  

- Fælles opsamling i fht. kørsel 

Temaer:  

• Arbejde i naturen med målgrupper på tværs af alder  

• Ud i naturen ind i folkeskolen 

• Veteraner og unge sårbare i naturen 

• Mental sundhed i naturen og udendørs 

• Bynær nature – hvordan bruger vi den. Skal vi ud i skoven og lave bål? 

• Styrket samarbejde mellem regioner og kommuner og forebyggelsesnetværket i region 

Sjælland 

• Rekruttering af sårbare unge  

• Indsatser med blandede målgrupper  

• Dokumentation af effekt af naturliv 

• Voksne kvinder med anden etnisk baggrund 

Steder:  

• Brug gerne vores vildmarkshytte ved Faaborg 

• Besøg i Sydhaven, terapihaveren, Vestre kirkegård (først i efteråret 2022) 

• Faxe kommune – Faxe kalkbrud med rundvisning  

• Nordfyn – Gyldenstevs strand – der er en skolestue, men ikke offentlig transport (man 

kan arrangere kørsel) 



 

Forslag til årsplanen for 2023 
 

Samarbejde med temagruppen Sunde Arbejdspladser – den gode pause 

Maj: 

• Naturmødet 2023 

 


