INFORMATION OG TILMELDING
Har du brug for mere information om at blive Naturambassadør kan du ringe til formand
for Nordre Fælleds Venner, Eske Thøgersen på 86408004, eller skrive til nfvenner@gmail.com.
For at garantere en plads på kurset skal du:


tilmeld dig ved at skrive til følgende email: nfvenner@gmail.com og opgive dit
navn, adresse og telefonnummer.



skriv også gerne et par ord om din baggrund og hvorfor du er interesseret i at
deltage.



overfør 200kr. deltagerbetaling til Nordre Fælleds Venner Reg.9321 Kontonr.
0008159130. Husk at opgive navn ved indbetaling. Prisen dækker forplejning og
undervisning.

Tilmelding og betaling er senest 1. marts 2018.
Det er muligt at søge om dispensation for kursusbetaling.

NATURAMBASSADØR

KURSUS
5 til 7 moduler med start
6. marts 2018
(alle moduler bliver holdt udenfor almindelig arbejdstid)

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde medlem

En kort kursus for dig som gerne vil booste
din naturviden og din evne til at formidle om
naturen med undervisere fra bl.a. Randers
Regnskov og Randers Naturcenter.

HVEM KAN BLIVE
NATURAMBASSADØR?
Det kan både være dig som har erfaring eller som ikke har.
Undervisningen bliver tilpasset deltagernes faglige baggrund.

Det kan være du er:



Studerende som gerne vil have lidt ekstra til CV’et.



Folk som arbejder indenfor det pædagogiske områ-

Grundmoduler

Dette kursus er målrettet folk som kan lide at færdes i
naturen.

NATURAMBASSADØR KURSUS FORLØB

de og gerne vil have nogle ekstra værktøjer i rygsækken.
Dig som har fritidsinteresse i naturen, såvel organiseret som uorganiseret - jæger, fisker, naturbeskytter, havedyrker, vandrer, spejder, hundelufter
eller naturmotionist.



Forældre, bedsteforældre, tanter eller onkler som

Valgmoduler



gerne vil have nye ting at lave i naturen.
Det som er vigtigt er at du har en kærlighed til natur som
du gerne vil dele med andre ved at være medhjælper til
naturaktiviteter og plejekampagner.

Se bagsiden for kontakt og tilmeldings information.

Grundmoduler

For at blive naturambassadør skal du deltage i 4
grundmoduler, og vælge mindst 1 valgmodul. I alt er
der undervisning i omkring 30 timer og to gange er
med overnatning.

TIRSDAG 6. MARTS
Kl. 16.30—19
Randers Regnskov

Introduktion til natur i Randers—del 1
Eksperter fra Randers Regnskov deler viden og erfaring. Vi
lærer om formidling og naturpleje med fokus på biodiversitet og
den danske naturarv.

TIRSDAG 13. MARTS
Kl. 16.30—19
Randers Naturcenter

Introduktion til natur i Randers—del 2
Eksperter fra Randers Naturcenter deler viden og erfaring om
aktiviteter for mennesker i natur. Vi kigger på oplagte formidlingsområder for hele familien – f.eks. planter, smådyr, mv.

TIRSDAG 20. MARTS
Kl. 16.30—19
Myretuen—Nordre Fælled

Valgmodul 1—den nære natur med Randers Naturcenter
Går i dybden med aktiviteter i naturen—vi koncentrerer os om
praksiseksempler, som er lette at bruge i mange forskellige
biotoper og af forskellige brugergrupper..

TIRSDAG 3. APRIL
Kl. 16.30-19
Myretuen—Nordre Fælled

Valgmodul 2— biologi og landskab med Randers Regnskov
Går i dybden med studie af naturtyper—hvilket liv er der i skoven, på engen, hvordan kan man artsbestemme mv.

TIRSDAG 10. APRIL
Kl. 16.30-19
Myretuen—Nordre Fælled

Valgmodul 3— natur-kultur med Randers Regnskov
Går i dybden med anvendelsen af natur. Slå hø med le, dyrk
kulturafgrøder, farver med planter eller lave frugtmarmelade.

FRE-/LØRDAG 13-14 APRIL
kl. 17.30—kl. 10.00
Myretuen—Nordre Fælled

Formidling i natur med Randers Naturcenter &
Natur i mørket på Nordre Fælled
Tips og tricks om formidling i natur. Som en del af dette modul
lærer vi at arrangere primitiv overnatning med bålhygge og
natteaktiviteter.

FRE-/LØRDAG 20-21 APRIL Internat modul på Fjordcentret
kl. 18.00 til kl. 12.00
Her samler vi op på det vi har lært og planlægger egne
Kyst og Fjordcentret
projekter for fremtiden.

