INVITATION TIL DEBAT

Er der plads til naturen
i det moderne børneliv?
Torsdag den 31. maj bliver kampagnen ’Børn gror i natur’ fra Friluftsrådet og
Center for Børn og Natur skudt i gang med et debatarrangement. Til arrangementet vil forskere, politikere, praktikere og meningsdannere udforske tre
centrale benspænd for at børn kan komme mere ud i naturen.
Børn kommer mindre ud i naturen end deres forældre og bedsteforældre. Hvordan vender vi den
lanceringen af kampagnen ’Børn gror i natur’.
Til debatten udforsker vi...
•
•
•

Prioritering af naturen i hverdagen
Færdigheder og frygt
Børns brug af medier

Læs mere på bagsiden.

Hvor: Festauditoriet, Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C
Hvornår: Torsdag den 31. maj 2018
kl. 19.00-21.30
Tilmelding: Arrangementet er gratis og
åbent for alle. Tilmelding senest d. 28. maj
på tilmeld@friluftsraadet.dk - først til mølle.
Læs mere på friluftsraadet.dk

1. Prioritering af naturen i
hverdagen
Hvorfor er det vigtigt at prioritere børns
oplevelser i naturen? Og hvordan kan man
skabe rum til naturoplevelser i en hverdag, hvor arbejde, indkøb og andre praktiske gøremål efterlader få ledige timer?

3. Børns brug af medier
Men kan moderne medier være med til at
styrke børns nysgerrighed og skabe bedre
oplevelser i naturen?

2. Færdigheder og frygt
Aktiviteter i naturen er ikke uden risiko. Er forældre blevet for frygtsomme på
børnenes vegne? Eller er det, fordi vi ikke
føler, at de har kompetencer til at tage
børnene ud i naturen?

Om kampagnen
Kampagnen er en del af et projekt under
det nystiftede Center for Børn og Natur,
som Københavns Universitet, Syddansk
Universitet, VIA University College og
Aarhus Universitet samt Friluftsrådet og
er støttet af Nordea-fonden.

Hvem kan du møde?
•
•
•
•
•
•
•
•

Imran Rashid, læge og forfatter
Theresa Schilhab, forsker i teknologi
og natur, Aarhus Universitet, DPU
Trine Torp, ordfører, SF
Mads Brodersen, motorikvejleder
Søren Andkjær, ph.d., Institut for Idræt
og Biomekanik, SDU
Mariella Harpelunde Jensen, Dansk
Hulebyg
Karen Wistoft, forsker, Aarhus
Universitet, DPU
Carolina Magdalena Maier, ordfører,
Alternativet

