PRESSEMEDDELELSE

Den 10.-13. september er der 'Nordic Adventure - Connecting Children with Nature' i
København, Lund og Malmö. En international konference med deltagere fra hele verden, som
retter fokus på børns relation til naturen.Parallelbegivenhed: Grøn Event og Sort Sol på
Rådhuspladsen.

Konferencen Nordic Adventure - Connecting Children with Nature henvender sig til alle, som arbejder med
eller har interesse i børns mulighed for udvikling i tæt kontakt med naturen. Deltagerskaren spænder bredt fra
pædagoger og lærere til planlæggere og politikere. Konferencen vil sætte fokus på, hvordan man kan styrke
børns relation til naturen.
I Danmark, Sverige og Norge er der en lang tradition for natur- og friluftsbaserede aktiviteter for børn som f.eks.
skovbørnehaver, grønne skolegårde, udeskoler, skolehaver og byggelegepladser. I forbindelse med
konferensen vil deltagerne komme ud og se gode eksempler og initiativer, som findes indenfor området i Norden
blandt andet ved studiebesøg i både København, Lund og Malmö.
Miljøminister Ida Auken og børne- og undervisningsminister Christine Antorini, åbner konferencen på
Christiansborg onsdag den 11. september sammen med Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalpolitikker i Malmö
Kommune for byøkologi og udvikling og formand for Dansk Legeplads Selskab Helle Nebelong, som er
initiativtager til konferencen.
Miljøminister Ida Auken:
- At forbinde børn og natur er en vigtig mission. Ganske enkelt fordi det er utroligt, hvordan naturen kan styrke
vores børn og give dem bedre indlæring, bedre sociale færdigheder og - ikke mindst - bedre sundhed. Vi skal
bruge den natur, vi har tæt på og i vores hverdag. Børn behøver ikke bestige Mount Everest for at få store
naturoplevelser - de kan lige så godt opnås en mandag morgen på vej til børnehaven.
Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini:
- Natur, bevægelser og udendørsaktiviteter skal være tæt forbundet til den faglige undervisning og målene for
folkeskolen. En stor del af den nye folkeskolereform indeholder derfor også et fokus på f.eks. bevægelse.

Bevægelsesaspektet vil i fremtiden blive en mere integreret del af skolesystemet - dels for at sikre sundheden,
men også for at fremme elevernes koncentration, læring og interesse for naturen.
Lari Pitkä-Kangas (MP) kommunalråd, Malmö Kommune:
- I Malmö vil vi skabe grønnere skolegårde og gøre havet tilgængeligt for de unge, men vores langsigtede vision
er at gøre hele Malmö til et trafiksikkert og børnevenligt udendørspædagogisk klasseværelse med spændende
oplevelser i et tryg og bæredygtig by. Konferensen er et vældig godt initiativ, hvor vi, der vil gå foran kan samles
og lære mere og sprede seneste tiltag, hvad angår oplevelser i natur- og udemiljøer for børns læring og
fornemmelse af sammenhæng.
Formand for Dansk Legeplads Selskab, Landskabsarkitekt Helle Nebelong:
- Der er en tendens til et alt for ensidigt fokus på læring gennem traditionelle hjerneaktiviteter indendørs. Vi må
give meget mere tid og plads til barnets naturlige lyst til leg og kropslig og sanselig udfoldelse udendørs, for det
giver både energi, livserfaring og læring. Børn udvikler kompetencer gennem leg og ophold i naturen og på gode
legepladser med stort naturindhold.
Gode steder
Den 11. september er der udflugter til Rødovre Byggelegeplads, Naturlegepladsen i Valbyparken, Københavns
Skolehaver, Kløvermarken Naturværkssted, Øresundsmiljøskolen og Københavns Energi- og Vandværksted.
Den 12. september kommer deltagerne til Malmö og Lund og skal bl.a. opleve byhaver, grønne skolegårde og
sejle med Naturbåten.
Konferencesproget er engelsk. Deltagerene kommer fra Danmark, Sverige, Norge, UK, Italien, Australien, USA,
Ukraina, Nepal og Tjeckoslovakien.
Pressen er velkommen til at deltage i konferencen. Program og temahæfte er vedhæftet.
Grøn Event og Sort Sol på Rådhuspladsen
Som parallel begivenhed til konferencen er der Grøn Event og Sort Sol på Rådhuspladsen alle fire dage, hvor en
række offentlige og frivillige organisationer inviterer alle til at lege, bygge, rode med jord og planter mmm.
Se vedhæftede flyer.
Kontakt:
Helle Nebelong, Formand, Dansk Legeplads Selskab
hellenebelong@hotmail.com +45 22 44 57 03
Åsa Hellström, projektledare Malmö stad
åsa.hellstrom@malmo.se, +46 70-311 14 17
www.nordicadventure.org
Initivtagere og samarbejdspartnere
Arrangør af konferencen er Dansk Legeplads Selskab, det internationale netværk Nature Action Collaborative
for Children, NACC, Københavns Universitet og Öresundsklassrummet.
Om Dansk Legeplads Selskab
Dansk Legeplads Selskab, DLS, er et tværfagligt, erfarings- og vidensbaseret netværk af folk, som arbejder for
at give børn bedre udendørs legemuligheder. Vores medlemmer repræsenterer en bred gruppe indenfor
planlægning/design, pædagogik/undervisning, sundhed, bæredygtighed mv. i hele Norden. DLS, som har
eksisteret i mere end 50 år udgiver tidsskriftet Legepladsen 4 gange årligt, og arrangerer kurser og konferencer i
det omfang, der er ressourcer til!
Om Öresundsklassrummet
Öresundsklassrummet arbejder grænseoverskridende med bæredygtig udvikling i forbindelse med skoler og
andre læringsmiljøer i Øresundsregionen. Målet er at etablere en regional platform som skal styrke initiativer
indenfor læring om bæredygtig udvikling. Öresundsklassrummet er et samarbejde mellem Malmö Kommune,
Københavns Kommune og Malmö högskola. Projektet pågår indtil slutningen af 2014 og delfinansieres af den
europæiske regionale udviklingsfond gennem Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerak.

	
  

