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Kurser på det pædagogiske område indenfor 
natur, friluftsliv, outdoor og sejlads

U
ngdomsringen og Efterskole

foreningen har hermed fornøjelsen 

af at præsentere kursusprogram

met for 201920 og traditionen tro 

udbyder vi en vifte af inspirations, 

tema, kursusdage og instruktørkurser i naturen, 

som kan give viden, indsigt, inspiration og kompe

tence til natur og friluftsliv på det pædagogiske 

område. 

Kurserne laves i et samarbejde mellem Ungdoms

ringen, Efterskoleforeningen og andre samarbejds

partnere. Tanken bag vores kursusvirksomhed er at 

inspirere og kompetenceudvikle lærere, pædagoger 

og andre medarbejdere, så natur og friluftsliv bliver 

et godt og trygt pædagogisk redskab i undervisnin

gen og dagligdagen med børn og unge.

I 2018 stoppede vi med at lave et trykt kursus

katalog, så fremover vil kursusprogrammet kun 

ligge digitalt på Ungdomsringens hjemmeside på 

denne adresse: www.ungdomsringen.dk/det-sker/ 
friluftsliv/natur-og-friluft 

Flere kurser kommer til i løbet af året
Den digitale kursuskalender gør, at vi kan gøre 

kursusudbuddet mere levende, og at vi løbende vil 

kunne tilpasse og udbyde flere kurser, så hold øje 

med kursuskalenderen i løbet af året.

Synes I der mangler kurser i bestemte emner, så 

kontakt Ungdomsringens naturvejleder Lars Borch 

på lbo@ungdomsringen.dk og han vil undersøge 

muligheden for at arrangere det.

Få kurser hjem til jer selv
De fleste af kurserne i kataloget kan efter aftale 

med Lars Borch også afholdes lokalt. Ungdoms

skoler, skoler, klubber mv. kan lokalt gå sammen om 

at afholde kurser. Fordelene ved denne model er, at 

I får kurserne billigere, I er i kendte omgivelser, der 

er mindre transport mv. Læs mere om dette i denne 

folder.

Instruktørprøver
Ved uddannelse i havkajak følger vi Dansk Kano og 

Kajakforbunds IPP system med tilhørende instruk

tøruddannelser, for kano følger vi Kanosamrådets 

uddannelsesstruktur og for klatring er det normer

ne fra Klatreforbundet og Klatresamrådet vi følger. 

Vores forløb er tilrettelagt, så kurserne i havkajak 

og kano sammen med egen træning, giver mulighed 

for, at gå til instruktørprøve i løbet af 2019.

For mere info
Hvis du har yderligere spørgsmål i relation til  

kurserne, er du velkommen til at kontakte  

Ungdomsringens naturvejleder Lars Borch,  

tlf. 86 89 88 88/ 21 60 03 02 eller mail:  

lbo@ungdomsringen.dk  

På gensyn i naturen 
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Online
kursus- 
kalender

Hvordan kan  
I bruge ham?

Ungdomsringen og 
Efterskoleforeningens 
naturvejleder: 

DU VIL FINDE samtlige kurser beskrevet på 

linket her og du vil her kunne tilmelde dig det 

eller de kurser, du finder interessant.

Tilmelding
Alle tilmeldinger foregår online via www.ung-
domsringen.dk/det-sker/friluftsliv/natur-og-friluft 

Framelding
Vi gør også opmærksom på, at framelding efter 

tilmeldingsfristens udløb koster fuldt kursus

gebyr, såfremt kurset gennemføres.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontak

te Lars Borch på tlf.: 86 89 88 88 / 21 60 03 02 

eller Charlotte Risum Jensen på tlf.: 30 92 21 61.

HUSK, at der kan blive lagt kurser i kursus

kalenderen løbende gennem året, når de er 

klar.  

Så tjek kursuskalenderen ud jævnligt, for at se 

om der er dukket nye kurser op. 

Bl.a. vil der blive lagt tilbud ud om VILD MAD 

arrangementer med bålmad og med sankning 

af vilde planter.

BEMÆRK på hjemmesiden vil deri løbet af året 

via dette link, løbende blive lagt information, 

viden, tips og tricks, små konkrete aktiviteter, 

links til mere information og meget mere. 

FOTO: SAN
N

E JEN
SEN

N aturvejlederordningen for Ungdomsringen 

og Efterskoleforeningen har fungeret i 

godt 22 år.

I dag står Efterskoleforeningen og Ung

domsringen for ordningen I fællesskab. 

Et af hovedformålene med naturvejlederens arbejde 

har altid været at tilbyde kurser og kompetenceløft 

samt inspiration og konsulentbistand til efterskoler, 

fritidsklubber, ungdomsskoler mv.., der arbejder med 

friluftsliv, natur, udeliv, sejlads, idræt mv. – enten som 

fag på skemaet eller på anden vis som en pædagogisk 

aktivitet sammen med de unge/eleverne.

Kursuskalenderen 2019 ligger KUN digitalt på denne adresse:

www.ungdomsringen.dk/det-sker/friluftsliv/natur-og-friluft
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Men konceptet  
”køb jeres egne kurser” 
kan også bruges

H vis I gerne vil afholde et kursus 

lokalt hos jer for en gruppe af 

ansatte og evt. andre fra lokal

området så kan det også lade 

sig gøre. I ringer til naturvejlederen og får en 

snak om mulighederne og evt. et tilbud.

Ønsker I f.eks. at afholde et kanoinstruktør 2  

kursus eller et andet kursus hos jer, så kan 

det gøres på følgende måde:

I finder deltagerne, I sørger for kanoerne, 

forplejning og for deltagerbetalingen. Natur

vejleder Lars Borch sørger for undervisningen, 

evt. indkøb af kanohæfter og medbringer 

sikkerhedsgrej. Lars finder censor og sørger 

for at I bliver registrerede som instruktører.

Fordelene er:

 Kurserne afholdes lokalt 

 Mindre transporttid

 Kurserne er billigere fordi I selv laver en 

del af arbejdet

Andre muligheder
Udover dette kursusprograms allerede 

fastlagte kurser og inspirationsdage, har 

I desuden mulighed for at rekvirere spe

cialdesignede kurser, inspirationsdage for 

personale, aktivitetsdage/klubevents for 

både personale og unge, konsulentbesøg af 

naturvejleder Lars Borch mv.

Eneste begrænsning er min kalender. Kan 

jeg ikke selv, kan jeg prøve at finde en an

den underviser til jer.

Se flere eksempler på hjemmeside:  

www.ungdomsringen.dk/det-sker/friluftsliv/
natur-og-friluft 

På Korinth Efterskole havde vi i efteråret 2015 snakket om at 

tage på et kajakkursus.

Vi var 3 på efterskolen, som gerne ville afsted og derfor undersøgte vi 

mulighederne, og via vores netværk kom vi frem til ”Naturvejlederen”, og 

tog herefter kontakt til Lars Borch.

Efter en god sparring med Lars om mulighederne for afvikling af kurset, 

fandt vi hurtig frem til at afholde kurset hos os var vores første prioritet, 

da vi både havde faciliteterne og kort afstand til havet. Da vi kunne være 8 

på kurset, fik vi skrevet rundt til vores netværk og meget hurtigt fandt vi 4 

mere, som havde lyst til at deltage i kurset, så vi endte på 7 deltagere.

De ekstra deltagere gjorde, at kurset kunne afholdes til en rigtig god pris 

og i vante omgivelser, hvor efterskolen stod for forplejningen og udlån af 

udstyr til alle deltagere.

Vi havde ikke selv tænkt på afholdelse af kurset på egen skole, men 

efter en god snak med Lars, modtog vi et oplæg på afvikling af kurset på 

efterskolen. For os som skole har det været en rigtig god oplevelse at 

afholde kurset, da vi ikke skulle køre efter det, men det at være på egen 

skole og samtidig være vært for andre deltagere, hvilket også er PR for 

vores efterskole.

Erfaringer fra Korinth Efterskole 
om købt kajakkursus gennem 
naturvejlederen

Klaus Wiinberg, Korinth Efterskole
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