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Vision 

Naturvejlederordningen i Faxe Kommune er kendt for at udnytte og synliggøre alle de fordele, der er ved at 
samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører, til glæde for de lokale borgere, de 
frivillige i foreningerne, turisterne samt børn og unge i skoler og daginstitutioner. 

Naturvejledning er en integreret del af skoleforløbet i Faxe Kommune. Lærerne er 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 undervisningen i de enkelte fag. Kendskabet til lokaliteter og undervisningsmuligheder er 
parret med samarbejde og netværk med frivillige og lokale ressourcepersoner fra både erhvervs- og 
kulturliv.  

Borgere og turister møder naturvejlederen på kendte steder og via nye oplevelser i den lokale natur 
gennem de offentlige ture, foldere og oplysninger på internettet. Naturvejlederen bruger erfaringerne fra 
skolearbejdet til at skabe ny fokus på natur, kultur og friluftsmuligheder i Faxe Kommune, og gør det let for 
turister og borgere, at få gode og vigtige oplevelser i naturen. 

 

 

 

 

 

 

  



Indsatsområder  

 

De offentlige ture 

De offentlige ture markedsføres og afholdes både for lokale borgere og turister. Turene vil formidle 
kommunens arbejde inden for natur, kulturhistorie og friluftsliv, samt fungere som generel oplysning om 
tilgængelighed og adfærd i naturen. En del af turene vil endvidere blive afholdt i samarbejde med 
kommunens mange frivillige og foreninger. Samarbejdet med frivillige er en god måde at få flere hænder til 
at afholde turene, flere autentiske fortællere på turene, og øget fokus på foreningernes arbejde. 

 
- Offentlige ture fordelt i kommunen: Blå Flag ture på stranden, Skovens Dag, Vandrefestival, 

Naturens Dag, Kulturnat, samt skabe nye ture og aktiviteter ved Faxe Kalkbrud. 

 

Målgruppe: turister, lokale borgere, frivillige og foreninger 

 

Samarbejdet med de frivillige 

Faxe Kommune har god tradition for, at der er mange frivillige organiseret i foreninger og andet arbejde 
rundt om i kommunen. Naturvejlederen støtter op om denne tradition ved at arbejde aktivt med de 
frivillige omkring formidling af forskellige naturprojekter.  Herunder er der en række eksempler på allerede 
eksisterende eller potentielle projekter, hvor samarbejdet med frivillige spiller en afgørende rolle. Det vil 
fra år til år variere hvilke og hvor mange projekter der kan arbejdes med. 

- Fishing Zealand 
- Fiskerhusets venner 
- Aktivgruppe der skaber aktiviteter og hygge ved naturbaserne 
- Offentlige ture i samarbejde med frivillige (se i punktet om de offentlige ture) 
- Hovby Eng, frivilliggruppe 

 

Målgruppe: lokale borgere, frivillige og foreninger 

 

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

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 i øvrigt vil gøre sig gældende på mange andre felter i naturvejlederordningen, netop fordi vi 
arbejder på tværs.  

Herunder et par eksempler på tværgående projekter i kommunen: 

- Naturkortlægning for turister, borgere og skoler/institutioner, fx vandre- eller cykelruter 
- Skolen i virkeligheden, - projekt der bl.a. formidler skolernes muligheder for natur og 

kulturoplevelser 

 

Målgruppe: turister, lokale borgere, skoler og institutioner 

 

Ture for skoler, institutioner og andre grupper 

Året igennem bliver der booket dels de gratis ture for de lokale skoler og institutioner, men også ture for 
øvrige skoler, for private grupper, foreninger mm. Turene formidler ligesom de offentlige ture vores lokale 
natur- og kulturarv, og indeholder for skolernes vedkomne også aktiviteter der understøtter de gældende 
læringsmål på området 

- Ture på de faste lokaliteter, naturbaserne, og efter aftale på skolerne og andre lokaliteter 

 

Målgruppe: kommunale skoler og institutioner, andre skoler, familiegrupper og foreninger 

 

Konsulent på naturområdet for lærere og pædagoger 

Naturvejlederen har via de forskellige udviklingsprojekter vi gennem årene har arbejdet med, lavet en del 
konsulentarbejde på skoleområdet. Arbejdet skal formaliseres, så det bliver tydeligt for dagtilbud og skoler 
at de kan trække på naturvejlederens kompetencer. Eksempelvis kan halvanden times konsulentarbejde 
ved et teammøde, hvor lærernes aktiviteter på en emneuge opkvalificeres, nå alle de elever der deltager i 
den givne aktivitet/workshop som lærerne gennemfører. Ved at vejlede lærere, samt pædagoger kan man 
nå en stor gruppe af borgere, læs mange børn. 

- Ressourceperson for Naturfagsvejlederne i folkeskolerne 
- Gennemføre forskellige naturprojekter på skoler og institutioner i samarbejde med lærere og 

pædagoger  
- Bistå med vejledning og eller grej ved emneuge, temaer, Grønne Spire- eller andre fagforløb 

 

Målgruppe: lærere og pædagoger, elever og institutionsbørn 

 



Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser 

Ved at uddanne lærere og pædagoger i hvordan de kan undervise i og om naturen kan vi både løfte 
faggruppernes faglige niveau og lokale kendskab. 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. 

- Lærernetværk, såsom Naturambassadør-netværket eller evt. naturfagligt netværk  
- Kurser for lærere om naturfaglige emner, udeskole mm 
- Kurser for pædagoger om brug af naturen i deres daglige virke samt i forhold til læreplaner og 

forskellige naturemner 

 

Målgruppe: lærere og pædagoger, elever og institutionsbørn 

 

Naturcenter / Naturrum / Naturbaser 

Der er i Faxe Kommune allerede oprettet en håndfuld naturfaciliteter som turister, lokale borgere, skoler og 
institutioner kan benytte. Disse faciliteter også kaldet støttepunkter, 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. 

- Videreudvikling og tilsyn med naturbaserne. Sørge for at der er aktiviteter, grej og 
undervisningsoplæg på især Fiskerhuset og Bålhytten i Strandparken. 
 

Målgruppe: offentligheden og skoler/institutioner, samt frivillige 

 

Inspiration, netværk og samarbejde 

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. 

- Naturvejledernetværk  
- Netværk for Friluftsliv 
- Tematiske netværk (alt efter behov, det kan være om udeskole, formidling af kulturhistorie, marin 

formidling osv.) 
- Seminarer og konferencer 
- Faxe Naturråd 


