
Konference: Natur og sociale indsatser

FLYT 
SOCIALE INDSATSER 

UD I NATUREN
– og styrk børn og unges trivsel og livsduelighed

den 18. og 19. april 2018 
på Fænøsund Konferencecenter, Middelfart 

Moderator: Nynne Bjerre Christensen, journalist, moderator.dk 

Red Barnet inviterer til konference med præsentation af de  
vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder 

inden for det natursociale felt. Det sker i samarbejde med:

• Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere,  
Psykiatrien i Region Syddanmark

• Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling,  
Københavns Universitet 

• Handicapidrættens Videnscenter

• Boligselskaber

• Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen



I de senere år har der været en stigende interesse for at bruge naturen til en målrettet 
social indsats i arbejdet med børn, unge og familier. Der er gjort mange nye erfaringer 
i hele landet – både inden for forskning og praksis – og stadig flere målgrupper oplever 
skov, strand, friluftsliv, vind i håret og stjernehøjt til himlen som en direkte løftestang 
for et bedre liv. 
 
Med denne konference ønsker Red Barnet og samarbejdspartnerne at udbrede, 
dele og kvalificere de vigtigste erfaringer og forskningsresultater, som er gjort på 
det natursociale område for børn og unge.

Du har bl.a. mulighed for at:
• Høre om erfaringerne fra forskellige natursociale indsatser.

• Få indblik i den teoretiske viden, der ligger bag – bl.a. omkring børnesyn,  
neuroaffektiv udviklingspsykologi og legeteori.

• Få viden om de nyeste forskningsresultater vedrørende børn,  
unge og natur.

• Vælge mellem 15 forskellige workshops med praktiske eksempler  
på arbejdet med børn og unge i naturen.

• Blive inspireret af samarbejder, som har opnået gode resultater,  
og måske møde dine nye samarbejdspartnere.

Konferencen er både for dig, der vil blive klogere på, hvordan naturen kan bruges til 
at styrke børn og unge, og for dig, som allerede er i gang, men vil kvalificere din viden 
og have nye ideer og inspiration. 
 
Formålet med konferencen er at skabe varige positive forandringer i børn og unges liv 
bl.a. gennem værktøjer, der kan inspirere til arbejdet med at fremme trivsel, resiliens 
og muligheder. Det handler fx om positive fællesskaber, afklaring af egne værdier og 
holdninger samt oplevelser med mulighed for at lære nyt om sig selv og fællesskabet.



Du kan bl.a. møde:

Praktiske oplysninger

Susan Hart, cand.psych. aut.
Bliv klogere på neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan sociale, følelsesmæssige 
og personlighedsudviklende indsatser med naturen som ramme kan styrke børn og unge.

Hanne Warming, professor, Roskilde Universitet
Hvad betyder vores børnesyn for vores relation til, interaktion med og forståelse for 
det udsatte barn og den måde, vi arbejder og inddrager barnet på?

Niels Ejbye-Ernst, forsker, Institut for Geovidenskab og Naturformidling, KU
Hvad ved vi om natur og sociale indsatser? Viden fra landsdækkende undersøgelse, 
hvor natur indgår som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde med børn og unge 
i udsatte positioner.

Lars Larsen, evaluator, LG Insight
Hvilken betydning har fællesskabsaktiviteter og naturoplevelser for børn, unge og 
familier med traumer? Præsentation af centrale resultater og erfaringer fra bl.a. 
Red Barnets indsatser. 

Ida Skytte Jacobsen, psykolog, UC Lillebælt
Hvad der skal til for at klare sig godt på trods? Hvad kendetegner givende sociale fæl-
lesskaber, og hvad kræves der af den enkelte for at kunne være en del af et fællesskab? 

Matt P. Stevenson, ph.d.-stud., Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, KU
Hvordan påvirker naturen børns hjerne og tænkning? Hør om den nyeste psykologiske 
forskning omkring naturens betydning for børns kognitive funktioner.

Anne-Sophie Dybdal, psykolog, Red Barnet 
Hør om en legende tilgang til arbejdet med at styrke børn – om leg og legs betydning 
for børn og unge.

Pris: 1.195 kr. ved tilmelding senest den 15. februar 2018. Derefter er prisen 1.695 kr. 
Beløbet dækker konferencedeltagelse og forplejning. Overnatning på Fænøsund
Konferencecenter er ikke inkluderet i prisen, men kan tilkøbes separat. 
 
Tilmelding: www.redbarnet.nemtilmeld.dk 
Program: www.redbarnet.dk/konferenceomnatursocialtarbejde 
Overnatning: www.midti.dk/redbarnet 
 
Særligt aftenprogram den 18. april: Fra kl. 17 kan du deltage i forskellige uformelle 
aktiviteter omkring udeliv og bål. Her har du bl.a. mulighed for at netværke og 
erfaringsdele, hygge, slappe af og få nye ideer til praktisk udeliv.   

Konferencen er støttet af:


