PROGRAM
ONSDAG DEN 18. APRIL 2018
8.15 		

Registrering og morgenmad

9.00		

Velkomst v. bl.a. Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet

9.20 		

Hvad er særligt ved naturen, og hvorfor skal børn og unge derud?

		
9.40		

v. Eva Skytte, programkoordinator, Red Barnet
Tre korte indlæg

10.00 		

Børnesyn og børneperspektiv

		

v. Hanne Warming, professor, Roskilde Universitet

10.35

Pause

10.50

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

		

v. Susan Hart, psykolog

11.50		

Paneldebat

12.00		

Frokost

12.50		

Workshop runde 1

14.00

Hvad ved vi om natur og sociale indsatser?

		

v. Niels Ejbye-Ernst, Københavns Universitet

14.45		

Kaffe og kage

15.10		

Hvilken betydning har fællesskabsaktiviteter og naturoplevelser for

		

børn, unge og familier med traumer?

		

v. Lars Larsen, evaluator, LG Insight

15.50

Workshop runde 2

16.50		

Kaminpassiar med gæster, v. Nynne Bjerre Christensen

17.30		

Dagens konferenceprogram slutter

		

Aftenprogram med lækker mad over bål fra Troldkærskolen – husk særtilkøb

PROGRAM
TORSDAG DEN 19. APRIL 2018
8.15 		

Morgenmad og kaffe

9.00		

Resiliens, trivsel og sociale fællesskaber

		

v. Ida Skytte Jakobsen, psykolog, UC Lillebælt

9.40		

Videohilsen

		v. Steven Gross, Chef Playmaker fra Life is Good Kids Foundation
9.55 		

En legende tilgang til arbejdet med at styrke børn

		

v. Anne-Sophie Dybdal, psykolog, Red Barnet

10.35		

Paneldebat

10.45

Pause

11.00

Workshop runde 3

12.00		

Frokost

12.15-12.30

Lunch talk

		

v. Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

13.00		

Hvordan påvirker naturen børns hjerne og tænkning?

		

v. Matthew P. Stevenson, ph.d.-studerende, Københavns Universitet

13.30		

Mentale, fysiske og sociale effekter af danskernes friluftsliv

		

v. Jan Ejlsted, direktør, Friluftsrådet

14.15		

Oplæg med en skæv vinkel

		

v. Lars Worning, Resonanshuset

15.15		

Tak for nu!

15.30		

Kaffe og kage til at køre hjem på

Ændringer og præciseringer kan forekomme

OPLÆGSHOLDERE
Eva Skytte, projektleder og naturvejleder, Red Barnet
Eva Skytte er ansat som programkoordinator og projektleder i Red Barnet og har
gennem mange år arbejdet med sundhed, trivsel og livskvalitet i naturen. Hun har
tidligere været sundhedskonsulent for naturvejlederordningen og udviklingskonsulent i
Dansk Skovforening. I dag er Eva tovholder for Sundhedsnetværket – et åbent netværk
for alle, der interesserer sig for sundhed i naturen (www.natur-sundhed.dk).
Eva er uddannet cand.comm. med miljøbiologi, naturvejleder og psykoterapeut.

Oplæg:
Hvad er særligt ved naturen – og hvorfor skal børn og unge derud?
Red Barnet har siden 2006 arbejdet med natur, naturaktiviteter og friluftsliv som en af
metoderne til at styrke børn, unge og familier i sårbare positioner. Oplægget kommer
ind på, hvorfor vi går ud, og hvordan Red Barnet arbejder med børn, unge og familier
i naturen og bruger naturaktiviteter og friluftsliv som elementer.

TRE KORTE INDLÆG
Ulla Wernberg-Møller, afdelingschef på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere,
Psykriatien i Region Syddanmark
Oplæg:
Ud af krigens skygge – ud af de vante rammer

Tessa Buchwald, projektleder i Bikubenfonden inden for naturudvikling og det
natursociale område
Oplæg:
Natur til et godt liv – en natursocial indsats

Helle Marie Skovbjerg, legeforsker og professor MSO på Designskolen i Kolding
Oplæg:
Må jeg være med? – om leg og deltagelsesmuligheder

Hanne Warming, professor, Roskilde Universitet
Hanne Warming er professor (MSO) ved Institut for Samfund og Globalisering på
Roskilde Universitet. Ud over at have forfattet en lang række bøger om socialt og
pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge underviser og vejleder hun inden for
forskningsområderne barndom/ungdom, socialt arbejde, børne-/ungeperspektiv og
levet medborgerskab. Hanne Warming modtog i 2005 Børnesagens Fællesrådspris for
projekt Børnetinget.

Oplæg:
Børnesyn og børneperspektiv – 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?
Forskellige børnesyn kan være udfordrende for vores samarbejdsrelationer både
professionelt og i samarbejdet med børnenes forældre. Det er udgangspunktet
for dette oplæg.

Susan Hart, psykolog
Susan Hart er pioner inden for neuroaffektiv udviklingspsykologi og har siden 1988,
hvor hun dimitterede som cand.psych. fra Københavns Universitet, arbejdet med både
voksne, børn og familier. Som specialist i psykoterapi og specialist og supervisor i
børnepsykologi har hun udviklet psykoterapeutiske teorier og metoder baseret på
den neuroaffektive udviklingspsykologi, som hun holder kurser om både i Danmark
og internationalt. Hun har desuden i 2016 været med til at udvikle forældretræningsprogrammet ’Forældre på alle strenge’ og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA.

Oplæg:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – sociale, følelsesmæssige og personlighedsudviklende indsatser for børn og unge med naturen som ramme.
Børns hjerne skal stimuleres for at udvikle sig. Der er stort fokus på at stimulere børns
kognitive kompetencer, mens udviklingen af de følelsesmæssige og sociale kompetencer gives mindre opmærksomhed. Følelsesmæssige og sociale kompetencer er vigtige
for de udsatte børn. Hør Susan Hart fortælle om udviklingen af følelsesmæssige og
sociale kompetencer – trin for trin – og hvordan naturen kan benyttes som en naturlig
arena for udfoldelse gennem legende fællesskaber med samspil, samarbejde og
konkurrence.

Niels Ejbye-Ernst, forsker, Københavns Universitet
Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og forsker bl.a. på Skovskolen ved Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning samt på VIA University College. Derudover er han naturvejleder.

Oplæg:
Hvad ved vi om natur og sociale indsatser? Viden fra landsdækkende undersøgelse på Københavns Universitet.
Resultater fra en dansk kortlægning fra 2017, hvor naturen indgår som en væsentlig
del af det pædagogiske arbejde med børn og unge i udsatte positioner, samt et litteraturreview, der omhandler aktuel viden om arbejdet i naturen med unge i udsatte
positioner.

Lars Larsen, evaluator, LG Insight
Lars Larsen er partner i LG Insight, som er et af de analyse- og rådgivningsfirmaer,
som Red Barnet bruger. Firmaet har i de seneste 15 år gennemført undersøgelser,
evalueringer og udviklingsopgaver indenfor en række fagområder som fx socialområdet, børne-/unge- og familieområdet samt beskæftigelses- og integrationsområdet.
LG Insight har opbygget en særlig kompetence vedrørende viden om og samarbejde
med civilsamfundet, herunder i dokumentation af effekter af indsatser for frivillige/
foreninger osv.

Oplæg:
Hvilken betydning har fællesskabsaktiviteter og naturoplevelser for børn,
unge og familier med traumer?
Præsentation af centrale resultater og erfaringer på tværs af projekter, som LG Insight
har evalueret. Det vil blandt andet blive lagt frem, hvad vi ved fra evalueringerne af
Red Barnets og andre indsatser på området.

David Carsten Pedersen, radiovært, Kajsa Li Paludan, medstifter af Growing
Pathways og Thomas Lauersen, wildlife foodie
Oplæg:
Kaminpassiar – en anderledes ’before dinner talk’.
Hvad tilbyder naturen os mennesker – og hvorfor skal vi overhovedet bevæge os ud?!
Oplev radiovært David Carsten Pedersen, medstifter af Growing Pathways Kajsa Li
Paludan, og wildlife foodie Thomas Lauersen (bl.a. kendt som plukker for NOMA), i en
åben passiar styret af Nynne Bjerre Christensen.

Ida Skytte Jakobsen, psykolog, UC Lillebælt
Ida Skytte Jakobsen er uddannet psykolog og arbejder med, hvordan psykologisk viden kan anvendes i socialt arbejde. Hun er forsker, underviser og vejleder på UC Lillebælt og interesserer sig særligt for, hvordan viden om resiliensprocesser kan berige
både det tværprofessionelle arbejde med inklusion af børn i udsatte positioner, og
udviklingen af forskningsdesign, der kan bruges på professionsområdet.

Oplæg:
Resiliens – trivsel og sociale fællesskaber.
Viden om, hvad der skal til for at klare sig godt på trods (resiliens), kan vi bruge i vores
arbejde med at fremme trivsel hos udsatte børn og unge. At opleve sig om en del af
noget er vigtigt for alle børns trivsel, og derfor er det også vigtigt for børn og unge,
som befinder sig i sårbare og vanskelige positioner. Hvad kendetegner givende sociale
fællesskaber? Hvad kræves der af den enkelte for at kunne være en del af et fællesskab?
Hvad mener vi, når vi arbejder med resiliens?

Anne-Sophie Dybdal, psykolog, Red Barnet
Anne-Sophie Dybdal er uddannet psykolog og arbejder for Red Barnet i Danmark.
I snart en menneskealder har hun arbejdet med børn i udsatte positioner. Både nationalt og internationalt arbejder hun med og træner børn og frivillige i psykologisk
førstehjælp og Red Barnets resiliens-programmer.

Oplæg:
En legende tilgang til arbejdet med at styrke børn – om leg og legs betydning for børn og unge.
Oplægget vil beskrive, hvordan vi i praksis bruger leg og den legende tilgang til at
styrke børns trivsel og resiliens. Leg er i sig selv helbredende. Når leg er relevant for
børnene og godt faciliteret, er den en effektiv måde at opbygge sociale, emotionelle
og kognitive kompetencer på. Mange af de børn, vi møder i det internationale arbejde
i krig og katastrofer, har store huller i deres barndom, og mange har ikke haft gode
muligheder for at lege og udvikle sig. Oplægget vil også komme med eksempler på,
hvordan leg inspirerer lærere rundt omkring i verden til at undervise børn på nye
måder.

Matthew P. Stevenson, ph.d.-studerende, Københavns Universitet
Matthew P. Stevenson er master i psykologi fra University of Otago, New Zealand,
og ph.d.-studerende på Skovskolen ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Han interesserer sig for, hvordan naturen kan forbedre processer i hjernen, der har
betydning for skolebørns evner til opmærksomhed og koncentration. Han vil undersøge, i hvor høj grad ’en dosis natur’ kan anvendes som behandlingsmetode af børn
med ADHD.

Oplæg:
Hvordan påvirker naturen børns hjerne og tænkning?
Præsentation af den nyeste psykologiske forskning omkring naturens betydning for
børns kognitive funktioner. Oplægget kommer også ind på, hvilke typer af studier
der mangler, for at behandling i naturen kan blive brugt og accepteret som en ’mainstream’ behandlingsstrategi.

Jan Ejlsted, direktør, Friluftsrådet
Jan Ejlsted har siden 2015 været direktør i Friluftsrådet og var inden da direktør i 15
år i Dansk Ornitologisk Forening. Han har desuden været pressechef i Teknologirådet
og er uddannet lærer.

Oplæg:
Mentale, fysiske og sociale effekter af danskernes friluftsliv. Resultater fra
Friluftsrådets nyeste undersøgelser.
Hvordan bruger danskerne naturen, og hvad betyder den for dem? Hvilken viden findes der om friluftslivs betydning for sundhed? Disse spørgsmål vil oplægget blandt
andet give svar på.

Lars Worning, Resonanshuset
Lars Worning er medejer af Resonanshuset og arbejder til dagligt med angst i krydsfeltet mellem det filosofiske, psykologiske og sociale med vægt på det kropslige. Lars
har fokus på at vende psykisk sårbarhed til kompetencer, med fokus på angst som en
kilde til ledelse, kreativitet og dannelse.

Oplæg:
Sårbarhed – en mulig kilde til kreativitet og dannelse.
Hvordan kan sårbarhed blive en styrke til at kunne se ud over sig selv og deltage
aktivt i fællesskabet? Vi er som udgangspunkt altid indlejret i en forståelse, og når vi
er sårbare, bliver denne forståelse rystet. Hvis vi kan håndtere sårbarheden, kan vi
se tingene og os selv på en ny måde og dermed skabe det ideelle grundlag for den
kreative proces.

WORKSHOP 1
Landkort og kompasser til at støtte børns udvikling
At navigere i naturen kræver et godt kort over terrænet, så man kan finde rundt. Det
kræver ligeledes et godt ’landkort’ at støtte børn og unges sociale, følelsesmæssige
og personlighedsmæssige udvikling. I workshoppen vil Susan Hart præsentere et let
forståeligt ’landkort’ eller en metaforisk model til at navigere i og støtte børn og unges udvikling med. Bl.a. præsenteres den såkaldte treenige hjerne, den neuroaffektive
trekant og de neuroaffektive kompasser.

Afholder: Susan Hart, psykolog
I Skjoldungeklubben er der stjernehøjt til himlen
Workshoppen præsenterer pilot- og udviklingsprojektet Skjoldungeklubben. Klubben
er for børn med forskellige former for psykosociale og/eller fysiske vanskeligheder,
deres familier og venner. Oplægget vil blandt andet kommet ind på baggrunden for
projektets etablering, indsatsen med at rekruttere familier og tiltag til at klæde de
frivillige på til opgaven. Specialpædagogiske og didaktiske metoder, der anvendes i
klubbens aktiviteter, vil også blive præsenteret.
Pilot- og udviklingsprojektet Skjoldungeklubben er iværksat af Red Barnet i samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter og Lejre Kommune, sponsoreret af
Kavli Fondet.

Afholdere: Morten Kjelmann, projektleder og naturvejleder i Red Barnet, og
Tine Soulié, idrætskonsulent i Handicapidrættens Videnscenter

Tilknytningsforstyrrede drenge finder fællesskabet i naturen
Workshoppen præsenterer en praksisbeskrivelse af behandlingsarbejdet med tidligt
tilknytningsforstyrrede drenge i alderen 6-10 år. Formålet er at give dem mulighed
for at udvikle følelsesmæssige og sociale kompetencer, så de bliver i stand til i en eller
anden grad at være deltagende i de fællesskaber, som de i øjeblikket oftest oplever sig
ekskluderet fra.

Den pædagogiske behandling er det primære indhold i arbejdet, og naturen er den
meget effektfulde ramme med ’højt til loftet’ og ideelle muligheder for kraftfuld fysisk
aktivitet. Vi bruger skoven som en stabil og bestandig ramme, hvor dens ’rytme’, ’puls’
og ’fasthed’ smitter af på drengene, dæmper deres arousal og gør dem mere tilgængelige for en relationel kontakt.
Flexhuset er Langeland Kommunes familiecenter, der har som opgave at tilbyde et
bredt udsnit af forebyggende foranstaltninger.

Afholdere: Line Bjorholm, pædagog og familiebehandler, Ingrid Thyssen, pædagog og
familiebehandler, og Anne Birthe Rasmussen, socialrådgiver og leder, alle fra Flexhuset

Red Barnets børnesyn
Denne workshop vil give konkrete eksempler på, hvordan Red Barnet omsætter sit
børnesyn til praksis, bl.a. via resiliens-skabende aktiviteter og fællesskaber, der styrker
børn og unge i udsatte positioner. Der er vægt på en rettighedsbaseret tilgang med fokus på inddragelse af børn og unge i at gøre krav på deres rettigheder. Nøgleordene
i arbejdet er, at alt, hvad vi gør med børn og unge, skal være sjovt, trygt og inkluderende. I arbejdet med at styrke børn og unge er den legende, kreative tilgang – bl.a.
med naturen som ramme – med til at fremme børn og unges trivsel, læring og resiliens.
På workshoppen vil du både blive introduceret til teorien bag, men også prøve nogle
af legene og aktiviteterne af i praksis.

Afholdere: Sita M. Bormann, seniorrådgiver, og Rasmus Dylov, naturvejleder,
begge Red Barnet

Når ord ikke er nok for socialt udsatte familier
Med en blanding af teori, video og masser af eksempler vil workshoppen præsentere,
hvordan Ullerødskolen i Hillerød bruger naturen som en stor grundpille i arbejdet
med socialt udsatte familier. Ullerødskolen er en kommunal dagbehandlingsinstitution,
som er normeret til 20 børn og deres familier. Børnene har deres daglige skolegang
på Ullerødskolen, og forældrene er forpligtiget til at deltage i familiebehandling på
Ullerødskolen. Både børn og forældre er præget af mange nederlagsoplevelser både i
forhold til at gå i skole og være barn, forældre og familie. Derudover er mange familier
socialt isolerede.

Afholdere:

Michael Gillman, autoriseret psykolog og leder, og Jørgen Andersen,
souschef og familieterapeut, begge Ullerødskolen

WORKSHOP 2
Ud af krigens skygge: Naturklubber for PTSD-ramte flygtningefamilier
Det øger trivslen, skaber bedre relationer i familien og styrker behandlingen, når
flygtningebørn og deres familier med traumer kommer ud i naturen og laver sociale
aktiviteter drevet af frivillige. Det viser projektet ’Ud af krigens skygge’, som Red
Barnet og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien i Region Syddanmark står bag.
Projektet startede i 2011 som det første af sin art og bruger natur og friluftsliv som
ramme for at styrke børn i krigstraumatiserede familier. Målgruppen er børn med
risiko for både primær og sekundær traumatisering, der lever i familier, hvor mindst en
af forældrene er diagnosticeret med PTSD. Projektet kører i øjeblikket med familieoplevelsesklubber i fem kommuner: Odense, Vejle, Fredericia, Varde og Haderslev. Over
50 familier er tilknyttet projektet.
På workshoppen præsenteres projektet, erfaringerne og de foreløbige resultater fra
evaluerings- og dokumentationsarbejdet, som afsluttes i 2018.

Afholdere: Knud Eschen, familieterapeut, Afdelingen for traume- og torturoverlevere
under Psykiatrien i Region Syddanmark, Birgitte Nielsen, frivillig i Red Barnet, og
Eva Skytte, projektleder og naturvejleder i Red Barnet

Hvordan designes en passende og opnåelig evaluering?
Workshoppen præsenterer lavpraktiske koncepter og værktøjer, som bidrager til viden om resultater inden for natursociale indsatser. Aktørerne han bruge den viden,
der bliver lagt frem, både i fortalervirksomhed, fundraising-indsatser og som læring i
forhold til udvikling af f.eks. aktivitetstyper.

Afholdere: Lars Larsen, evaluator og partner i LG Insight

Friluftsliv som pædagogisk metode
Denne workshop vil tage udgangspunkt i et studie af friluftsliv anvendt i pædagogisk
arbejde med socialt udsatte unge i alderen fra 12 til 21 år. Projektet er gennemført i
et samarbejde mellem Fonden Hedehuset, Aalborg Universitet og Friluftsrådet. Der
vil blive draget paralleller til flere andre projekter. Workshoppen kommer også ind på
erfaringerne fra projekt KOM-MED – et tilbud om friluftsaktiviteter og rådgivning for
udsatte unge i Mariagerfjord Kommune. En af målgrupperne her var psykisk udfordrede unge kvinder mellem 18 og 25 år. Workshoppen fortæller om teorien bag metoden, men sætter også fokus på, hvilke aktiviteter fagfolk kan anvende operationelt
og hvordan.

Afholder: Søren Ninn Rasmussen, socialpædagog, coach, projektleder i KOM-MED og
medejer af outdoor teambuildingsfirmaet TeamPlatz

Ukrudt – grønne fritidsjobs til byens rødder
’Ukrudt’ – Fritidsakademiets nyeste indsats – er et beskæftigelsesprojekt, der får unge
fra udsatte byområder ud og arbejde med det grønne. De beskæftiges med naturpleje, anlægsopgaver og fødevareproduktion. Projektet går under navnet ’Ukrudt’ for
derigennem at udfordre ideen om, at unge fra udsatte byområder, ligesom ukrudtet i
haven, er besværlige og har ringe nytteværdi. Ligesom de livskraftige planter indeholder de unge en lang række potentialer, der – brugt korrekt – kan komme økosystemet
eller lokalsamfundet til gode.
Under workshoppen introducerer vi deltagerne til vores metoder, erfaringer og resultater fra arbejdet med udsatte unge i det grønne. Deltagerne vil få indblik i, hvordan vi
konkret giver de unge joberfaring, penge på lommen og en ny selvforståelse.

Afholder: Anders Andersen, cand.mag. og projektleder af Ukrudt-indsatsen i
FRAK-Fritidsakademiet

WORKSHOP 3
En legende tilgang til styrkelse af børn og unge i naturen
I denne walkshop afprøver og mærker du på egen krop, hvad legen kan, når vi ønsker
at skabe et miljø, der styrker børn. Vi kommer til at arbejde med naturen som medspiller og ramme for lege og aktiviteter. Med afsæt i de metodiske principper sjovt, trygt
og inkluderende, der kan styrke fællesskabet og herigennem børn, skal vi sammen blive
klogere på, hvad en legende tilgang er, hvad det ikke er, og hvad det i praksis vil sige at
have en legende tilgang til det natursociale arbejde. Hvordan håndterer vi situationer,
når det ikke går, som vi havde håbet og forudset? Hvad skal der til, og hvad kræver det
af os voksne, som står for aktiviteterne?
Du kommer både til at lege og reflektere over leg og legens potentialer for positive
fællesskaber samt diskutere egen og andres praksis. Målet er, at vi går fra walkshoppen med ny viden om konkrete lege, metoder og et indblik i teorien om resiliens, der
ligger bag.

Afholdere: Rasmus Dylov, naturvejleder, og Sanne Gylling, seniorrådgiver, begge
fra Red Barnet

Ud af krigens skygge: Naturklub for PTSD-ramte veteranfamilier
Under projektet ’Ud af krigens skygge’ blev der i 2016 startet en særlig indsats for
børn i danske veteranfamilier, hvor den ene forælder er i behandling for PTSD. 10
familier i og omkring Fredericia deltager i familieoplevelsesklubben, der bruger natur
og friluftsliv som ramme for at styrke børn og familier gennem positive fællesskaber.
Klubben er drevet af frivillige.
Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien i Region Syddanmark.
På denne workshop kan du bl.a. høre om klubbens aktiviteter og erfaringer, hvad der
er særligt for denne målgruppe samt de foreløbige resultater fra evaluerings- og dokumentationsarbejdet, som afsluttes i 2018.

Afholdere: Elizh Maria Hansen, socialrådgiver og psykoterateut i Afdelingen for
Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien i Region Syddanmark, Eva Skytte,
projektleder og naturvejleder i Red Barnet, og Lene Dixen Farup, frivillig i Red Barnet

Narrativ praksis med brug af naturen som rum og indhold
Walkshoppen giver en kort gennemgang af teorien og afprøvning af praksis udenfor.
På mange specialinstitutioner og i behandlingsindsatser er en narrativ referenceramme et vigtigt teoretisk fundament i arbejdet med børn og unge. Den narrative tilgang
bygger på, at det er gennem de foretrukne historier, vi fortæller eller får fortalt, at vi
forstår hinanden og skaber mening og identitet.
Indsatser og konkrete sanseoplevelser i naturen kan bidrage til, at vi handler, tænker
og taler på andre måder, som skaber forudsætninger og muligheder for nye betydningsfulde identitetshistorier til barnet eller den unge.
På denne walkshop involveres deltagerne i et par praktiske eksempler med kropslige
og emotionelle elementer, der tager udgangspunkt i de narrative begreber eksternalisering og bevidning.

Afholder:

Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent på Videnscenter for Friluftsliv og
Naturformidling, Københavns Universitet

Plads til mig i det grønne – brobygning mellem flygtningebørn og det
grønne foreningsliv
Hvordan kommer man med ud, når man er ny? ’Plads til mig i det grønne’ er en del af
VIND – Vidensforum for Natursociale indsatser i Danmark. Projektet blev oprettet 1.
januar 2015 og har til formål at opsamle viden om tre modeller for at lave natursociale
indsatser. Projektet er støtte af Friluftsrådet, Miljøministeriet og 15. Junifonden.
For flygtningebørnene er naturen et ’pusterum’ med ro, højt til loftet, mulighed for
gode oplevelser og en fantastisk arena for nye positive og inkluderende fællesskaber.
Workshoppen vil bl.a. pege på, hvilke barrierer der er for flygtningebørn i forhold til
at blive en del af foreningslivet, samarbejdsmuligheder med de kommunale fritidsvejledere og betydningen af en direkte og håndholdt indsats over for familierne. Erfaringer
med gruppeguidning til ’smagninger’ på grønt foreningsliv og rekruttering af frivilligguider kommer workshoppen også ind på.

Afholdere: Morten Kjelmann, projektleder og naturvejleder i Red Barnet, og Nanna
Gabrielsen, LG Insight

