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PRESSEMEDDELELSE
Nordic Adventure
- Connecting Children with Nature
www.nordicadventure.org

International Conference in Copenhagen and Malmö 10 - 13 September 2013
Initiativtager og samarbejdspartnere
Dansk Legeplads Selskab har med udgangspunkt i det internationale netværk Nature Action Collaborative for
Children, NACC, og sammen med Interregprojektet Öresundsklassrummet taget initiativ til konferencen 'Nordic
Adventure - Connecting Children with Nature' i København og Malmö tirsdag 10. - fredag 13. september 2013.
Konferencen vil være et mix af faglige oplæg, diskussioner og vidensdeling, sight visits, events mv. og med heldagstur
til Malmö torsdag den 12. september.
Miljøminister Ida Auken og Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini vil byde velkommen i Fællessalen på
Christiansborg onsdag den 11. september fra kl. 9.
Målgruppe:
Konferencen henvender sig til et bredt spektrum af fagpersoner, som beskæftiger sig med børn, pædagogik,
børnesundhed, (ude)undervisning og planlægning af udemiljøer for børn: Pædagoger, planlæggere, miljøfolk,
politikere, designere og folk fra sundhedssektoren (læger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, skolepsykologer, mv.).
Både praktikere og forskere fra hele verden, der arbejder for og drømmer om, at børn får en god relation til naturen fra
de er små, som kan følge dem livet igennem. Vi håber på 100 -150 deltagere fra mange forskellige lande.
Formål / Mission:
Vi vil fortælle omverden om alt det, vi selv synes, vi er rigtigt gode til i Danmark, Sverige og Norge, når det gælder
børn, leg og læring i naturen og naturlige omgivelser. Vi vil både nationalt og internationalt synliggøre det "guldæg", vi
har i Danmark og i Norden, og som vi mener, vi skal blive meget bedre til at kommunikere ud og eksportere til hele
verden. Vi har tradition for og er kendte for, at vores børn kommer ud i naturen uanset vejr og årstid. Vi har bl.a.
skovbørnehaver, udflytterbørnehaver og skolehaver. Vi har skrammel- og byggelegepladser, som landskabsarkitekt C.
Th. Sørensen "opfandt" i 1930'erne. Byggelegepladskonceptet er kendt over hele verden som "Adventure
Playgrounds". Vi har de bemandede legepladser i København som en slags "baghaver" og fristeder for bybørn. I
nyere tid er Danmark også blevet kendt for naturlegepladsen, der er en modreaktion på den standardiserede
redskabslegeplads, som ikke i længden er udfordrende og udviklende for børn. Alle de nævnte "highlights" er unikke i
forhold til andre landes måde at designe børns udendørs lege- og læringsmiljøer på, hvor fokus er på sikkerhed og
kontrol frem for leg og læring. I Danmark og i Norden har børn meget større mulighed for at komme udenfor og blive
udfordret og stimuleret sanse- og læringsmæssigt, motorisk, kreativt, socialt og derigennem udvikle sig
til selvstændige, demokratiske, nysgerrige og åbenhjertige mennesker, der tør møde omverden, træffe beslutninger
og vise følelser.
Grøn event og Sort Sol på Rådhuspladsen
Samtidig med konferencen laver vi en parallel event på Rådhuspladsen i København alle 4 dage, hvor grønne ildsjæle
og organisationer vil forvandle Rådhuspladsen til en natur- og byggelegeplads med aktiviteter for forbipasserende.
Denne event organiseres af Dansk Legeplads Selskab og Københavns Skolehaver og med er også Københavns
Kommunes bemandede legepladser, Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Friluftsrådets Grønne Spirer,
byggelegepladser og andre danske og svenske organisationer.

Juni 2013
Målet er, at Rådhuspladsen er bemandet fra morgen til aften alle dagene, og at alle, der kommer forbi konferencedeltagere såvel som københavnere, turister og andre - vil blive opfordret til at være med til at bygge, lege
og plante. Der vil være en centralt placeret kunstsession "Sort Sol", som kunstner Marianne Bramsen står for sammen
med skolebørn, som op til konferencen har lavet fugle af bark, som bliver hængt op og danner "tag" over en del af
pladsen, og hvor alle kan komme og lave fugle.
PR, dokumentation, fundraising
Vi satser på at få massiv omtale i dags- og fagpressen i Danmark og de øvrige nordiske lande og håber, at vi kan få
optaget en DVD eller som minimum en film til YouTube, som dækker dele af konferencen.
Historik
Konferencen har sit historiske udspring i Nature Action Collaborative for Children, NACC, som er grundlagt i USA i
2006 i World Forum Foundation regi. NACC Leadership Team har 18 medlemmer fra hele verden. Jeg repræsenterer
Europa på design- og planlægningsområdet. Min europæiske NACC-kollega, Marc Veekamp fra
Holland http://www.veldwerknederland.nl/home/1 , som repræsenterer Europa på området "Environmental" (Miljø)
deltager også i konferencen. Der har været holdt tilsvarende konferencer i hhv. Skotland i 2009 og i Amersfoort,
Holland i 2011. Meget mere specifik info om NACC og World Forum Foundation her:
http://www.worldforumfoundation.org/ og http://www.worldforumfoundation.org/working-groups/nature/
Planlægningen og gennemførelsen af konferencen 2013 er af praktiske grunde forankret i Dansk Legeplads Selskab,
som jeg er formand for. Hovedsamarbejdspartnere er Københavns Kommune, Malmö stad, Öresundsklassrummet
Level 2 samt Københavns Universitet, Skolehaverne og flere andre.
Konferencehjemmeside og program
Programmet kan ses i sin helhed på www.nordicadventure.org - kort fortalt ser det sådan ud:
Tirsdag 10. 9.: Get together, leg og byg på Rådhuspladsen, konferencedeltagere inddeles i grupper og går gruppevis
ud og spiser i byen om aftenen.
Onsdag 11.9.: Plenary session med velkomsttaler og flere korte, faglige oplæg i Fællessalen på
Christiansborg. Frokost, parallel visits til byggelegepladser, skovlehaver og naturværksteder, hvor der hvert sted vil
være oplæg, rundvisning, og hvor deltagerne bliver aktiveret. Fælles bål/mad/hygge aften på Naturcenter Vestamager
med rundvisning og oplæg om naturvejlederne i Danmark v. Jes Aagaard.
Torsdag 12.9. Heldagstur til Malmö med tematiske parallelbesøg (temaerne "Hav", "Odling" og "Natur") på Sea-u og
med sejltur med Naturbåten, besøg i Drömmarnas Hus, Torup, Museet (nya uteklassrummet), skolgårdar från Gröna
skolgårdar projektet, temalekplatser mv. Festmiddag i København om aftenen.
Fredag 13.9.: Opsamling på konferencen og inspirationsoplæg, workshops mv. om, hvad har vi oplevet de sidste
dage, hvad tager vi med os hjem, hvordan vi arbejder sammen fremover. Denne sidste konferencedag finder sted på
Københavns Kommunes Musikskole, og dagen afsluttes på Rådhuspladsen med kaffe og pandekager, og hvor alle
deltagere kan vælge sig en fugl fra kunstinstallationen og tage med hjem.
Kort 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!
Kort om Öresundsklassrummet
Projektet Öresundsklassrummet Level 2 är ett samarbete mellan Malmö stad, Köpenhamns kommun och Malmö
högskola. Projektet varar 2012-2014 och går ut på att bygga upp ett permanent samarbete i Öresundsregionen kring
lärande för hållbar utveckling. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA
Öresund-Kattegatt-Skagerak.
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