
Fugle for alle inviterer på gratis formidlingskurser 

 

Har du et ønske om at lave ture for børn, men føler dig ikke helt klædt på til opgaven? Eller vil du 

bare gerne have ideer til aktiviteterne? Så tilbyder DOFs projekt Fugle for Alle og 

Fugleværnsfonden nu en kursusrække for frivillige formidlere til børn.  

Kursusrækken består af tre kursusdage fordelt på efteråret, som ruster dig til at lave ture og 

aktiviteter om fugle for børn. I løbet af de tre dage vil du blive fortrolig med børneegnede emner 

og aktiviteter, så du kan opbygge dine helt egne ture. Kurset er i høj grad praktisk, og du vil 

undervejs få lejlighed til at prøve formidlingen af – også på rigtige børn. På den måde vil det ikke 

være en uvant oplevelse, når du på egen hånd skal afholde en tur for børn. 

 

Underviser: Jørn Dyhrberg Larsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden 

Kursushold: Blåvand 6/9, 30/9 og 14/10 eller Saksfjed 17/9, 11/10 og 25/10 

 

Om projektet: Fugle for alle, som er støttet af Nordeafonden,  skal hjælpe erfarne og engagerede 

fuglekiggere med værktøjer til at formidle natur til de kommende generationer. Fra vores tidligere 

kommunikationsprojekt ”Fugle Overalt”, som også var støttet af Nordea-fonden, var et af de 

vigtige læringspunkter, at det især er bedsteforældre, der kan lokke børnebørnene med ud i 

naturen. Heri ligger et indtil videre uforløst potentiale, når man ser på DOFs medlemsskare. Den 

består af rigtig mange engagerede og erfarne fuglekiggere, og det er dette potentiale der i de 

næste fire år skal konceptualiseres og rulles ud. Opgaven med at hjælpe bedsteforældre med 

naturformidlingen vil i korthed omhandle en frivilligbaseret og decentraliseret naturformidling 

lokalt i DOF. Udgangspunktet for formidlingen bliver små undervisningsforløb med 

inspirationsmateriale som Fuglenes Hus udvikler i samarbejde med en udviklingsgruppe, der bl.a. 

består af repræsentanter fra DOFs projektsamarbejdspartnere, Danmarks Jægerforbund, DNs 

Naturfamilier, Red Barnet og Fugleværnsfonden.  

 

 

Tilmelding: Ved tilmelding tilmelder du dig alle tre kursusdage, og der er en forventning om, at du 

kan deltage alle tre dage, samt løse mindre hjemmeopgaver imellem kursusdagene. Der er ingen 

forventninger til forudgående kendskab til formidling af natur til børn. 

 

For at tilmelde dig skal du sende en e-mail til dof@dof.dk under emnet ”Formidlingskurser”. I 

mailen bedes du ganske kort skrive, hvorfor du ønsker at deltage, og om du ansøger om plads på 

kurset i Blåvand eller Saksfjed. Desuden bedes du anføre navn, fuld adresse, email og telefonnr. Vi 

udvælger løbende kursister, så ansøg allerede nu. Der er nemlig kun plads til 20 deltagere på hvert 

kursus.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Mvh 

Mads, projektleder for Fugle for alle 
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