
 

Side 1 af 10 
 

 

 

Naturvejlederens årsrapport 2020 
 

  
Kludeegen i Leestrup Skov er kendt for at kurere, men måske tager det tid.          Børn i alle aldre fascineres af de mange livsformer ved kysten               

 

Året igennem er der afholdt arrangementer og undervisning om det levende, fra de mørke 

laguner til de lysåbne enge og en stor del af det midtimellem. 2020 blev et anderledes år, hvor 

usikkerheden omkring myndighedernes retningslinjer i forbindelse med covid-19, kom til at fylde en 

del. Der er derfor blevet eksperimenteret med alternativer, som eksempelvis facebook-opslag og 

mindre gruppe-ture. 
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Indsatsområder 2020 
 

De offentlige ture 
De offentlige ture markedsførtes og afholdtes både for lokale og turister. Turene formidlede 

kommunens natur og fungerer som generel oplysning om tilgængelighed og adfærd i naturen. En 

del af turene blev afholdt i samarbejde med flere af kommunens mange frivillige og foreninger.  

 

Januar: Vandretur Feddet 50  

Januar: Hovby Eng 15  

Februar: Sibirien 25  

Marts: Vibeeng/Skoleengen i Haslev 25  

Marts: Bagholt Mose Aflyst Se facebookopslag nedenfor 

April: Faxe Kalkbrud Aflyst Aflyst pga. corona 

April: Officiel åbning Haslev Folkeskov Aflyst Flyttet til 2021 pga. corona 

Maj: Paradishaven/Svenskekløften Aflyst Facebookopslag 

Juni: Gøgsmosen i Rønnede Aflyst Aflyst pga. corona 

Juli: Bregentved Aflyst Aflyst pga. corona 

August: Dyrehaven ved Vemmetofte Aflyst Aflyst pga. corona 

September: Jord-festival v. Strandparken 45 Obligatorisk tilmelding og afstand 

September: Olstrup Skov, Karise 35 Obligatorisk tilmelding og afstand 

September: Naturens Dag i Olstrup 35 Obligatorisk tilmelding og afstand 

Oktober – to ture Haslev folkeskov 16 Obligatorisk tilmelding og afstand 

November: Kobanke 60 seks ture á 10 personer 

December: Sporet ved Bagholt Mose Aflyst 30 personer tilmeldt (10/tur) 

December: Kobanke for familier Aflyst 40 personer tilmeldt (10/tur) 

 

Corona-tiltag: De ture der blev aflyst, blev i stedet beskrevet på facebook, hjemmesider og via 

lokalaviser. Da der blev åbnet for offentlige ture, blev der holdt flere ture hver gang, således at 

grupperne blev så små at man kunne holde passende afstand og overholde forsamlingsforbud.  

 

 
 

Artikel om naturen i Faxe Kommune: https://sn.dk/Faxe/Find-sjaeldne-anemoner-i-Faxe-Kommune/artikel/932452 

 

Til november-turen var der signifikant øget interesse. Det skyldes måske en artikel i lokalavisen. 

Naturvejlederen modtog over 100 henvendelser fra folk, som ønskede at deltage. De, der måtte 

afvises blev tilbudt alternative ture i december. 

Artikel, inden turen: https://faxenyt.dk/mobil/?Id=18469 

Artikel, efter turen: https://faxenyt.dk/?Id=18552 

Svar på facebookopslaget, fra en borger: 

https://sn.dk/Faxe/Find-sjaeldne-anemoner-i-Faxe-Kommune/artikel/932452
https://faxenyt.dk/mobil/?Id=18469
https://faxenyt.dk/?Id=18552
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Samarbejdet med de frivillige 
I 2020 har Naturvejlederen fokuseret på at opstarte nye samarbejder med de frivillige i og udenfor 

organisationerne. Succeser fra 2018 og 2019 er videreudviklet. 

 

I forbindelse med Vores Natur-kampagnen fra DR har DGI søgt penge til samarbejdsprojekter, hvor 

naturvejlederen blev inviteret til at samarbejde om arrangementet ”Nat i Naturen”. Desværre 

måtte dette arrangement skydes til forår 2021. 

 

- Røde Kors frivillige på Lykkelejren, der afholdtes på Faxehus efterskole fik introduktion til 

grejbanken og tilknyttede aktiviteter af Naturvejlederen. 

   

- Frivillig ved JORD-festivallen i Faxe kommunes syd- og østlige ende sparrede med naturvejlederen 

om arrangementer, der kunne kombinere natur og kultur. Et arrangement ble oprettet i 

samarbejde mellem den frivillige og naturvejlederen: 

   
 

https://saum.dk/jord-en-kunst-naturfestival/jord2020-vandkant/ ” Sammen med Faxe Kommunes 

naturvejleder undersøger vi livet ved kysten, og ser hvad man kan finde i vandkanten. Man kan 

også bruge tiden ved vandkanten på at lave landart – kunst af naturmaterialer på stranden. Vi 

tager vores fund med op til bålhytten, hvor vi med kul og papir tegner de dyr, planter og andre 

ting vi har fundet. Ved bålhytten kan du skrive dit eget naturdigt, eventuelt spise din medbragte 

madpakke og slutte af med en pandekage på bålet.” – se offentlige arrangementer i september. 

 

   
 

- Fiskerhusets venner har været en aktiv samarbejdspartner hele året. Gruppen har passet huset, 

foretaget forårsrengøring og været drivkraft ved arrangementer i huset.  

 

https://saum.dk/jord-en-kunst-naturfestival/jord2020-vandkant/
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- Vild med vilje-projekt på Emmaus med frivillig Anker Stidsen i spidsen, gav naturvejledning 

sparring på og der er planer om at fortsætte samarbejdet i 2021. 

https://www.vildmedvilje.dk/emmaus/ 

 

Naturvejlederen har samarbejdet med Liv i Ladepladsen om ansøgning til et Blåt Læringsrum på 

havnen i Faxe Ladeplads. Desværre kom der afslag fra flere fonde, men der ansøges igen, når en 

fond uddeler midler, der passer til projektet. I forbindelse med Blåt Læringsrum, var det på tale at 

omdanne Bådhuset på havnen, som Ungdomsskolen lejer af Faxe Kalk, til et Maritimt Naturcenter. 

Ungdomsskolen bakkede dog ud af det projekt, da det krævede for mange midler. 

Deltagelse i kommunale projekter  
Naturvejlederen har deltaget ved møder om Strategi for Øget Adgang til Naturoplevelser og 

Klima-, Natur- og Friluftspolitikken. 

 

Spis Faxe – Sankning i Naturen – blev til i 2018 i et samarbejde med Følelsen af Faxe. Det første 

afsnit har nu haft 1500 visninger (https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/). I 2019 havde 

Følelsen af Faxe (bosætningskonsulenten) intentioner om at inddrage lokale kokke/spisesteder. 

Der blev derfor afholdt møder med seks personer, som havde reageret på annoncen, hvor 

naturvejlederen deltog. Alle havde potentiale til at blive spændende samarbejdsprojekter, men 

kun et blev realiseret, idet første projekt i Roholte blev en større omgang, hvor både MadSynergis 

kok og ejer, to skolepiger, naturvejlederen og Marjattas gardner deltog. Den blev ikke publiceret, 

da opskrifterne fra MadSynergi først kom, da sæsonen var slut. Men filmen ligger på 

https://www.faxekommune.dk/sanketure-i-faxe-kommune og blev lanceret i foråret 2020. 

 

Sundhedsfremme: I 2020 startede et samarbejde med Sundhedsfremme om ture for folk med 

sundhedsudfordringer (ensomme, overvægtige, stressede m.m.). Temaet er ”sans naturen” og 

lokaliteterne er fordelt over hele kommunen. Turene foregik den anden onsdag i hver måned fra 

10-12. Se mere på: 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eyis6xbwv4 

 

Det var også planlagt at naturvejlederen, i foråret 2020, skulle deltage i officiel åbning af Haslev 

Folkeskov og at naturvejlederen i den forbindelse skulle engagere skoleklasser og SFO-børn og 

forældre, men åbningen blev udskudt pga. covid-19.  

Arrangement i forbindelse med Haslev stationsbys 150års jubilæum blev også aflyst.  

Ture for skoler og dagtilbud 
 

Aflyst pga. covid-19: Affaldsindsamling for skoler og institutioner. 

Ekstra tiltag ifm covid-19: Naturvejlederen stod for aftaler med private lodsejere om brug af private 

naturområder og med private aktører om brug af deres lokaler til ekstra klasseværelser. Desuden 

var naturvejlederen tovholder på at skaffe håndvaske og hegn til skoler og institutioner. 

Mange forløb med skoleklasser blev aflyst pga. COVID-19. De få gennemførte: 

 

Skoler 

Skole klassetrin Sted Børn Voksne 

Rollo 2 Lystrup/Faxe 10 1 

Hylleholt 6 Strandparken 22 2 

Hylleholt 6 Troldhøje 22 2 

Hylleholt 1 Hylleholt skov 20 2 

Terslev 2 Haslev Orned 7 1 

Hylleholt 3 Hylleholt skov 21 2 

 

https://www.vildmedvilje.dk/emmaus/
https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/
https://www.faxekommune.dk/sanketure-i-faxe-kommune
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eyis6xbwv4
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Forløbet ”Spring, som en zebraedderkop og find krible-krable-dyr” blev tilbudt og afholdt i alle 

kommunens integrerede institutioner. Hver gruppe fik en perle/piberenser-edderkop, 

opgavebøger, sommerfuglebog, løgkarse-frøposer blev givet til pædagogerne ved besøget. 

 

Integrerede institutioner 

Sted Antal gruppe(r) Børn Voksne 

Møllegården 5 61 16 

Kridthuset 3 21 6 

Heimdal 5 84 12 

Karise Børnehus 6 81 18 

Dalby Børnehus 4 88 11 

Møllen 3 46 8 

Frøen 4 76 9 

Terslev 3 52 8 

Maglegården 3 58 9 

Regnbuen 2 55 7 

Valmuen 1 19 5 

Småfolket 4 68 11 

Lillebo 5 73 14 

 

Dagplejerne 

Naturvejlederen har certificeret 25 naturdagplejere, som (sammen med deres dagplejebørn) har 

deltaget i inspirationsdage, hvorefter de modtog deres Grønne Spirer-flag. 

 

Lærer- og pædagogkurser 
Der er blevet afholdt sidemands-oplæring i Krible-Krable-mikroforskermetoden for lærere i 

kommunen. Naturvejlederen blev desuden udlånt en dag til Skelbæk Friskole (hvilket Faxe 

Kommune fik 5000kr for). 

 

Der er afholdt kursus i ”Kørekort til Grejbankerne” for lærere og pædagoger og frivillige i Faxe 

Kommune, hvor grejbankerne ved Fiskerhuset og Bålhytten (hhv. Feddet og Strandparken), 

sikkerhed og formidlingseksempler blev gennemgået. 

Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 
Naturcentret ved Fiskerhuset bruges dagligt, året rundt. Der er lagt en gæstebog, som har fået en 

del hilsener fra hundeluftere, deltagere ved arrangementer og folk, som spiser madpakken i huset, 

i forbindelse med gåturen. Bålhytten i Strandparken bruges også flittigt, kan man konstatere, da 

der man kan se at der er nyt brænde på hver gang man kommer forbi. Der er afholdt to 

arrangementer ved hvert sted i årets løb. Handleplanen for Strategi for Øget Adgang til 

Naturoplevelser afventes, for at naturbaserne og kommunens andre grønne og blå støttepunkter 

kan promoveres digitalt. 
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Inspiration, netværk og samarbejde 
Naturvejlederen har deltaget i online-konferencer og netværksmøder, for at være sikker på at 

følge med i udviklingen på området, være opdateret på nye metoder og tendenser, samt høste 

fordelene ved at samarbejde med andre formidlere og naturvejledere. I 2019 er naturvejlederen 

desuden begyndt på Naturvejlederuddannelsen, en uddannelse, som man kun kan tage, når 

man er blevet ansat som naturvejleder. Uddannelsen skulle være afsluttet i 2020, men er 

forlænget til forår 2021. 

 

Astra Naturfagskoordinator 

Netværksmøder med de seks naturfagsvejledere i kommunen. Tre møder 2020, to i foråret, 

hvorefter de fem naturfagsvejledere fik skåret timerne væk. Derefter et møde med den 

resterende. 

Deltagelse i online nationalt naturfagskoordinatormøde 

- Overblik mht. tilbud og inspiration i forhold til hvordan man bedst understøtter læringsmål 

Naturvejlederforeningens årskonference, regionale og faglige netværk 

- Sparring med kollegaer, da der ikke er andre naturvejledere i Faxe Kommune 

KTC Netværk for Friluftsliv, KTC Vandrefestival og Friluftsguidens årsmøde 

- Inspiration til naturstier, oplevelser i den fri luft og formidling af samme 

Faxe Naturråd 

- Kendskab til naturprojekterne og natur-organisationerne i kommunen. 

Netværksmøder med Natur- og Plan-medarbejdere 

- Orientering i forhold til friluftsliv, igangværende og kommende naturprojekter 

 

Samarbejde med jobcentret. Naturvejlederen har haft en praktikant i arbejdsprøve i starten af 

året. I løbet af sommeren havde naturvejlederen en praktikant, som arbejdede med en 

projektplan for hhv. en ny udstilling til Fiskerhuset og opbygning af et maritimt naturcenter i 

Bådhuset i Faxe Ladeplads. Naturvejlederen har endvidere haft en erhvervs-praktikant i 

samarbejde med Natur/ Center for Plan og Miljø. 

 

Naturvejlederen har desuden haft ansvaret for en erhvervspraktikant fra Rønnede, som gerne ville 

se hvad en biolog lavede. Praktikanten kom bl.a. med på forberedelse og afholdelse af ture. 

 
Naturvejlederen takker for endnu et godt år i Faxe Kommune og glæder sig til samarbejdet 

fremadrettet. 
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Naturvejlederens arbejde 2021  

Indsatsområder 
 

 Børn i Fællesskaber og Tidlig skolestart 

I ansættelsen i Børn og Undervisning fokuseres på Børn i Fællesskaber og Tidlig Skolestart.  

Mange kommuner oplever at der er for mange børn, der visiteres til specialtilbud, fordi man ikke 

har udviklet muligheder for at tilpasse rammerne i almendelen til deres behov. I Faxe Kommune 

har man en målsætning om at flere børn skal blive i almendelen, denne indsats kaldes Børn i 

Fællesskaber. Naturvejledningen indarbejdes som en del af indsatsen, fordi uderummet kan 

rumme flere læringstyper. Naturvejlederen udvikler tre tilbud, som understøtter at børn indgår i 

fællesskaber: 

1) Teambuiding-tilbud, hvor det essentielle er at gruppen får en god oplevelse i naturen.  

2)Naturfaglige tilbud, hvor der er fokus på mestringsøvelser, så alles færdigheder bliver set og 

anerkendt.  

3)Lærer- og pædagogkurser, hvor de førnævnte tilbud præsenteres og gennemprøves. 

Ovenstående tilbud kan understøtte Tidlig Skolestart. På sigt ønskes det at tilbuddet udbredes til 

førskole-tilbud og hele skoletiden, men indskolingen er fokus i pilotfasen. Konkrete aftaler i forhold 

til kursusaktivitet indgås i januar. Teambuilding aktiviteter/faglige (science-) aktiviteter udbydes. 

Plan ift. Tidlig Skolestart – skal tænkes ind i årsplanlægning. I børnehaven har man i foråret tur til 

naturområde, som man senere besøger i forbindelse med SFO-start med skolerettede aktiviteter. 

Overgangssamarbejdet – naturvejlederen bidrager til de aktiviteter der ligger ifm. Tidlig skolestart. 

Naturvejleder kan være med til at opkvalificere lærere og pædagoger. Et eksempel på lokal 

naturkanon afprøves med testpædagoger, som indgår i arbejdsgruppen for Tidlig skolestart. 

Realisering herefter: udvikling af tilbud i januar, februar. Udførsel i forår og efterår 2021. 

Emner: Uderumsledelse – udeaktiviteter – teambuiding og faglige aktiviteter. 

Forår 2022: Alle interessenter inddrages i evaluering og der laves en ny procesplan for tiltag i 

skoleåret 2022/23.  

For at støtte ekstra op om friluftsaktiviteter, som skal få børn ind i fællesskaberne, deltager 

Naturvejlederen i 2021 i DGI’s Friluftsinstruktøruddannelse. Man bliver via uddannelsen rustet til at 

styrke børn, unge og voksnes oplevelser, læring og fysiske bevægelsesaktiviteter i naturen. 

I forhold til Tidlig Skolestart vil Naturvejlederen tage en førskole gruppe med på naturtur til et 

naturområde, der ligger i nærheden af skole og børnehave. Samme område vil besøges, når de 

er startet i SFO og sidenhen sammen med skoleklassen. 

 

 De offentlige ture  

Mål: 25 % nye steder, dvs. hvor naturvejlederen ikke har afholdt arrangementer i 2018-20. 

 

Foreløbig plan for offentlige arrangementer: 

 

Kildebo og Sundhedsengen  

Strandskoven 

Leestrup Skov 

Lystrup  

Haslev Folkeskov 

Paradishaven og Svenskekløften 

Gøgsmosen 

Bregentved 

Vemmetofte Dyrehave 

Stoksbjerg 

Faxe Kalkbrud 

Blåbæk Møller 

Troldhøje 
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I samarbejde med lokalarkivet (første tirsdag i måneden): Bregentved i fx april eller maj og 

Vemmetofte i juni? Måske inkluderes en tur ved Gisselfeld i efteråret. 

Der påtænkes at kombinere ovenstående med eksempelvis skovens dag, havnens dag og 

naturens dag. Der er efterspurgt ture ved søerne i Haslev, det arbejdes der på. Der søges om 

tilladelse til ture i private skove, når sundhedsmyndighederne udvider beføjelserne i 2021. 

 

 Samarbejdet med de frivillige  

Mål: 25 % nye foreninger/frivilliggrupper, som der ikke har været samarbejdet med de 

forgående to år. Bl.a. spejderforeninger og jægere kontaktes i 2021. 

o Understøtte Fiskerhusets Venner og eventuelle andre organiserede grupper, der 

måtte opstå/tage kontakt i 2021. 

o Understøtte frivillige der arbejder med naturen i Faxe Kommune, bl.a. 

 Permatopisk Naturskole er pt lagt i skuffen, men kan genoptages i 2021 

 Natur-koncerter med Bjørn Hernes 

 Biodiversitetshegn i Permatopia 

 Blåt Læringsrum på havnen i Faxe Ladeplads, ved Liv i Ladepladsen 

 

 Deltage med viden og input i kommunale projekter omkring natur, formidling, oplevelse og 

adgang 

o FSU: I 2021 opstartes desuden samarbejde med FSU, hvor bl.a. de medarbejdere der 

har deltaget i DGI-udeskole-forløb inviteres med på inspirationsture. 

o Strategi for Øget Adgang til Naturoplevelser 

o Blåt læringsrum på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads 

o Projekt Hasselmus 

o Samarbejde med sundhedscenter om at få flere borgere ud i naturen 

o Sparring i forbindelse med udvikling af dagtilbuddenes udeområder, så der bliver 

plads til krible-krable-aktiviteter og friluftsliv. 

 

 Ture for skoler, institutioner og andre grupper 

Der fokuseres på at promovere hyldevarerne til de skoler, som endnu ikke har deltaget. 

- Skolerne i Karise, Rønnede, Haslev og Faxe skal deltage i krible-krable mikroforsker eller en 

anden naturvejlederaktivitet. Dalby deltog i 2019 og Hylleholt og Terslev i 2020. 

- Dagtilbud: Alle kommunale institutioner skal tilbydes mindst et besøg i 2020 

- Dagplejere: Hver dagplejer får tilbud om at komme med på en naturinspirationsdag 

 

 Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser 

- Der arrangeres en introdag for naturfags- og geografi-lærere i forbindelse med Geo-

kassen, som naturvejlederen, naturfags- og geografilærere i Faxe Kommune kan benytte. 

- Der arrangeres to grejbank-kurser, hvor lærere og pædagoger introduceres til indhold, 

anvendelsesmuligheder og sikkerhed. 

- Der arrangeres et introkursus til Nysgerrig-Per-Metoden/Krible-Krable-Mikroforskerprojektet 

- Der arrangeres to Naturfagsvejledernetværksmøder i 2021, såfremt de får timer igen. 

 

 Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 

- I 2021 fokuseres på formidling af naturbaserne, så de kan findes på internettet og evt. i 

Apps. Desuden planlægges en videreudvikling og tilsyn med naturbaserne, således at der 

er aktiviteter, grej og undervisningsoplæg tilknyttet baserne. Der arbejdes på at få 

etableret en naturbase i Bådehuset i Faxe Ladeplads og i Karise. 

 

 Inspiration, netværk og samarbejde 

- Naturvejlederen varetager kommunens bestyrelsespost i KTC Friluftsnetværk 

- Naturvejlederen fungerer som naturfagskoordinator og deltager i Astras møder 

- Naturvejlederen deltager i naturvejlederforeningens netværksmøder og årskonferencen  
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Rammer for arbejdet 
Naturvejlederordningen er et samarbejde mellem tre centre: 

 

Center for Børn & Undervisning (50 %), Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (25 %) og 

Center for Plan & Miljø (25 %). Ansættelse via Center for Børn & Undervisning 

 

Naturvejlederen Louise HH Villumsen er fastansat på fuldtid og dækker formidlingsopgaver 

indenfor de tre centre. 

 

Naturvejlederens arbejde har taget udgangspunkt i indsatsområderne fra funktionsbeskrivelsen. En 

stor del af naturvejlederens arbejde går desuden med planlægning af logistik både ved offentlige 

og lukkede arrangementer, da en stor del af kommunens naturarealer er privatejede og derfor 

skal der indhentes tilladelser fra lodsejere.   

 

Naturvejlederordningen i Faxe Kommune udnytter og synliggør fordelene ved at samarbejde på 

tværs af kommunens centre og med andre aktører. Det sker til glæde for de lokale borgere, de 

frivillige i foreningerne, turisterne samt børn og unge i skoler og daginstitutioner. 

 

Naturvejledning er et tilbud til skoler, institutioner og foreninger i Faxe Kommune. Lærere, 

pædagoger og frivillige bliver klædt på til at undervise i og om den lokale natur, og de ved lige 

hvor man kan finde netop den oplevelse i deres lokalområde, som kan understøtte deres 

fokusområde. Kendskabet til lokaliteter og undervisningsmuligheder er parret med samarbejde og 

netværk med frivillige og lokale ressourcepersoner fra både erhvervs- og kulturliv i kommunen. 

 

Borgere og turister møder naturvejlederen i den lokale natur og via internettet. Naturvejlederen 

bruger erfaringerne fra skolearbejdet til at skabe ny fokus på natur og friluftsmuligheder i Faxe 

Kommune, og gør det let for turister og borgere, at få gode og vigtige oplevelser i naturen. 

 

De offentlige ture markedsføres og afholdes både for lokale og turister. Turene formidler 

kommunens natur og fungerer som generel oplysning om tilgængelighed og adfærd i naturen. En 

del af turene er afholdt i samarbejde med nogle af kommunens mange frivillige og foreninger og 

størstedelen afholdes på private lodsejeres arealer, hvor der formidles reglerne i naturen.  

 

Faxe Kommune har god tradition for, at der er mange frivillige organiseret både i foreninger og 

udenfor foreningerne. Naturvejlederen støtter op om denne tradition ved at arbejde aktivt med 

de frivillige. Det vil fra år til år variere hvilke og hvor mange projekter der kan arbejdes med.  

 

Erfaringer fra arbejdet med større projekter vil kunne bruges og genbruges på flere målgrupper, og 

betyde at viden opsamlet og genereret fra fx skoleområdet kan overføres til turister og lokale, og 

omvendt. En styrke der gør sig gældende på mange andre felter i naturvejlederordningen, netop 

fordi der arbejdes på tværs. 

 

Året igennem arrangeres der ture for de lokale skoler og institutioner: men også ture for private 

grupper, foreninger mm. Turene formidler, ligesom de offentlige ture, den lokale natur, og 

indeholder for skolerne og institutionernes vedkommende også aktiviteter der understøtter de 

gældende læringsmål på området. 

 

Ved at uddanne lærere og pædagoger i, hvordan de kan undervise i og om naturen, kan både 

faggruppernes faglige niveau og lokale kendskab løftes. Netværk sørger desuden for at der bliver 

delt vigtig viden, og at indsatsen rammer rigtigt. Kurserne fylder på med faglighed og praktiske 

metoder. Kurserne vil blive afholdt internt i kommunen, med mindre der er tale om et samarbejde 

med Stevns Kommune (evt. gennem Østsjællands Museum), Næstved eller Køge Kommune. 
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Naturvejlederne i kommunen har tidligere brugt tid på konsulentarbejde ved f.eks. udvikling af 

udearealerne på skoler og i dagtilbuddene. Desuden har naturvejlederen fungeret som konsulent 

til naturfagslærerne, så skolerne kunne modtage Friluftsrådets miljøordning Grønt Flag. Arbejdet vil 

med fordel kunne formaliseres, så det bliver tydeligt for dagtilbud og skoler at de kan trække på 

naturvejlederens kompetencer. Eksempelvis kan naturvejlederen hjælpe til at lærernes aktiviteter 

på en emneuge opkvalificeres. Ved halvanden times konsulentarbejde på et teammøde, kan 

naturvejlederen dermed nå ud til alle de elever der deltager i den givne aktivitet/workshop, som 

lærerne gennemfører. Ved at vejlede lærere og pædagoger bidrages til høj faglig kvalitet i 

naturformidlingen.  

 

Der er i Faxe Kommune allerede oprettet en håndfuld naturfaciliteter, også kaldet støttepunkter, 

som turister, lokale borgere, skoler og institutioner kan benytte. Disse faciliteter, i form af 

grejbanker, shelters, bålhytter m.m., gør det let for målgrupperne at benytte naturen. Her må man 

opholde sig, der er informationer om området, og samtidig er der inspiration og hjælp til at 

komme i gang med aktiviteter i naturen. 

 

Naturvejlederen vil deltage i vigtige samarbejder og netværk for at være sikker på at følge med i 

udviklingen på området, være opdateret på nye metoder og tendenser, samt høste fordelene 

ved at samarbejde med andre formidlere og naturvejledere. 

 

Naturvejlederens aktiviteter understøtter desuden.. 

 

- FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling 

- Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik 

- Kultur og Fritidspolitikken 

- Arbejdet med Strategi for øget adgang til naturoplevelser 

- Arbejdet med Åben skole strategien og kommende handleplan 

- Arbejdet med de Styrkede pædagogiske lærerplaner 

- Arbejdet med Grønt flag til skolerne 

- Arbejdet med Grønne spirer i dagpleje og daginstitutioner 

- Arbejdet med Blåt flag 

 

 


