INFÖR
INTERPRETATIONSseminarierna

VÄLKOMMEN
Ett modernt sätt att möta allmänheten i den brukade skogen
Digitalt seminarium: 15/9 Fältseminarium: 21/9
Välkommen - nu närmar vi oss!
Varmt välkommen till våra interpretationsdagar, den 15 och 21 september.
Digitalt seminarium - 15/9
Det digitala seminariet genomförs
via Teams. Som deltagare kommer du
att få en separat inbjudan via e-post/
Outlook från Föreningen Skogen att
acceptera och ansluta genom.
Hemläxa!
Vi rekommenderar att du ser en liten
film (ca 8 min) inför det digitala
seminariet. Filmen ger goda exempel
och en bra bakgrund om interpretation som verktyg.
Filmen hittar du på:
www.skogen.se/interpretation

Fältaktivitet - 21/9
Fältaktiviteten kommer att genomföras i Vattholma utanför Uppsala.
Under fältaktiviteten bjuder vi på
lunch och fika. Meddela eventuella allergier till david.persson@skogen.se.

Viktig information om corona
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vi har alla ett
ansvar under fältaktiviteten. Föjande
åtgärder gäller dessutom:
- Vid minsta symtom kan du inte
delta på fältaktiviteten.
- Handsprit finns tillgängligt.
- Munskydd finns tillgängligt.
- Vi försöker alla att hålla två meters
avstånd.
Vi minimerar samåkning och rekommenderar egen bil till och från fält,
och ingen gemensam samåkning
arrangeras.
Deltagare i seminarierna
Sofia Bäcklund (Svenska Kyrkan)
Karin Fällman (Skogssällskapet)
Åsa Hofring (Skogsstyrelsen)
Malin Juter (Skogforsk)
Sofia Lilja (Bergvik Skog Öst)
Karin Lindh (Skogsstyrelsen)
Henrik Niklasson (Djurgårdsförvaltningen)
Emelie Runfeldt (Upplandsstiftelsen)
Anna Steinwall (Skogen i Skolan)
Monika Stridsman (Föreningen Skogen)
Malin von Essen (Malin von Essen AB)
Caroline Wejstorp (Sveaskog)
Marie Wickberg (Mellanskog)
Kursledare
Anders Arnell

(SLU Centrum för naturvägledning)
Bengt Ek (Föreningen Skogen)
David Persson (Föreningen Skogen)

Kursinnehåll
15 september, ca 0830-1230
(Teams - separat inbjudan skickas till dig)

- Introduktion, kursen i ett sammanhang.
- Vilket är mitt mål i mötet med skogens
besökare?
- Naturvägledning och interpretation –
bättre än fakta och föreläsning.
- Några exempel från skogssektorn.
- Så arbetar man med teman.
- Handgripliga metoder för reflektion och
dialog.
- Hur kan metoderna användas i skogssektorns dagliga arbete?
- Inför fältdagen.

21 september, ca 1000-1600
Vattholma utanför Uppsala

- Gemensam återkoppling till första delen
- Vad intresserar allmänheten i skogen –
och vad vill du förmedla?
- Övningar kring tilltal, inspiration och
utmaning.
- Praktiska exempel – vad görs och kan
göras på platser vi besöker?
- Vilka platser, områden och kontaktvägar
fungerar bäst för kommunikation ute i
skogen?
- Fortsatt diskussion om tillämpning i vår
vardag.
- Avslutning och tips på fortsatt utbildning.

