kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

institut for geovidenskab og
n at u r f o rva lt n i n g

WORKSHOP

Vil du have inspiration til, hvordan du skaber de bedste
rammer for grønne frivillige i din kommune eller enhed
– og er du nysgerrig på hvad andre har succes med?
Så kom til workshop med forskningsprojektet ”Frivillige viser vej” og hør anbefalingerne fra projektet
Den 21. september 2020 fra kl. 9.30-15.30 på Musholm, Musholmvej 100, Korsør
Den 23. september 2020 fra kl. 9.30-15.30 på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg
Efteråret 2018 deltog du eller en af dine kollegaer i en
spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at afdække
omfang og egenart af frivilligheden i den danske naturforvaltning. Projektet ”Frivillige viser vej” var afsender på det
spørgeskema, og vi er nu klar til at præsentere dig for
resultaterne.
Vi afholder to identiske workshops – en øst for Storebælt, og
en vest for Storebælt – på workshoppen kan du:
• Få generel indsigt i frivilligheden i den danske naturforvaltning, når du hører resultaterne fra spørgeskemaet

• Bliv inspireret til hvordan du kan styrke frivilligheden i din
kommune, når du hører de gode eksempler fra de tre
udvalgte casekommuner
• Bidrag med at kvalificere projektet, når du konkret arbejder
med de anbefalinger, vi er kommet frem til.
Undervejs på dagen vil du møde de andre deltagere og høre
om deres erfaring, samt få oplæg fra Sandra Gentin og Julia
Hunt fra forskningsprojektet. Derudover har vi inviteret Bendt
Nielsen fra BN Tegnestue, der blandt andet har arbejdet med
frivillige i Søhøjlandet, og som vil inspirere med et blik udefra.

PROGRAM
09.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Velkomst og kort om dagen
Projektleder Sandra Gentin, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
10.05 Bliv klogere på frivilligheden i den danske naturforvaltning – hvem, hvad, hvor og lidt om barriererne
Sandra Gentin, IGN
10.45 Hør de konkrete eksempler på hvordan du kan styrke frivilligheden i din kommune eller enhed med
afsæt i de tre casekommuner; Middelfart, Holbæk og Silkeborg
Julia Hunt, Ingerfair og Sandra Gentin, IGN
12.00 Frokost
12.45 Inspirationsoplæg om frivillighed i Søhøjlandet
Bendt Nielsen, BN Tegnestue
13.45 Få indblik i de overordnede anbefalinger fra projektet og bidrag med at kvalificere dem, så vi sammen
sikrer os, at de kan bruges i praksis
14.30 Kaffe og kage
14.45 Vi arbejder videre med anbefalingerne
15.15

Afrunding og perspektiver

15.30

Tak for i dag

FORHOLDSREGLER
Vi følger naturligvis udviklingen ifht. covid-19 hen over
sommeren, og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på
området. Derfor åbner tilmeldingen først d. 17. august
2020. Hvis kontakttallet stiger, og det frarådes at afholde
større arrangementer, findes en ny dato til workshoppen.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Sandra Gentin, sgentin@ign.ku.dk, tlf: 35 33 16 62

TILMELDING

Der er plads til maks. 30 deltagere/workshop, tilmelding er
først til mølle. Tilmelding er gratis, afbud efter d. 4. september 2020 koster 250 kr.
Tilmelding online:
D. 21. september 2020, Korsør
D. 23. september 2020, Skanderborg

Projektet er støttet af Tips og Lottomidlerne fra Friluftsrådet og udført i samarbejde med Ingerfair

