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Udkast til strategi for arbejdet med 
børn, børnefamilier, skoler og institu-
tioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 

Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med børn, børnefamilier, skoler og institutioner er 
en vigtig og integreret del af foreningens arbejde. Arbejdet er til enhver tid underlagt forenin-
gens vision og mission, som er indlejret i foreningens formålsparagraf. Strategien udmøntes i 
konkrete projekter, budgetter, årsværk og mål i de årlige aktivitetsplaner. Strategien er rettet 
mod børn og unge fra 0-18 år.  
Strategien strækker sig til og med 2021.  

 

Baggrund  

I Danmark er der i 2017 over 1.2 millioner børn mellem 0 og 18 år.  

I 2004 fik vi med hjælp fra Gallup for første gang gennemført en større undersøgelse af dan-
ske børns naturvaner. Den er suppleret med 2009-undersøgelserne af børns brug af naturen 
gennem tre generationer og børneundersøgelsen af 25 almindelige naturoplevelser. I 2012 og 
2015 har vi gentaget undersøgelsen af børnenes brug af naturen for børn mellem 5 og 12 år.  

Tendensen er klar, og selv om tallene har været stabile mellem de seneste to undersøgelser, 
har vi en udfordring. Kun hvert fjerde barn kommer dagligt ud i naturen, og 5-6% kommer der 
stort set aldrig. 

Børnenes hverdag, aktiviteter og interesser er for langt de flestes vedkommende ikke knyttet 
til naturen og de får generelt meget færre oplevelser med og i naturen end tidligere generatio-
ner.  Børn tilbringer i dag mindre end halvt så meget tid i naturen, som deres forældre og bed-
steforældre gjorde, da de var børn. Det er en udfordring, man genkender i hele verden.  

Børnene tilbringer en stor del af deres vågne tid i institutioner. Skolereformen har bidraget 
yderligere til den tendens. Fritiden er for de fleste stramt struktureret i fritidsaktiviteter og 
overvåget af forældre og andre voksne. Når børnene får lov til at vælge selv, har de teknologi-
ske medier oftest førsteprioritet.  

Sekretariatet indstiller, at HB 
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Forældre og bedsteforældre mener alligevel næsten enstemmigt, at naturoplevelser, viden om 
naturen og det at lære at værne om og passe på naturen er meget vigtigt.  

Børn, der bruger naturen, er sunde, glade, sociale og kloge og vokser op som ansvarlige voks-
ne, der både benytter og beskytter naturen. Naturen er en vigtig faktor i et godt børneliv, for 
børnenes naturlige udvikling og for deres fysiske og mentale sundhed. Naturen er vigtig for 
børnene og børnene er vigtige for naturen. (Se yderligere i bilag 1) 

Børnene præsenteres i dag for en lang række store udfordringer, der er knyttet til naturen som 
vores livsgrundlag. Hverdagsnatur og levesteder forsvinder. Biodiversiteten er i krise. Vi skal 
kunne agere hurtigt og effektivt på miljøproblemer og klimaforandringer, og vi bliver stadig 
flere mennesker, der skal deles om de samme naturressourcer. Det kræver indsigt, indlevelse, 
forståelse, holdninger og evne til at handle.  

Vi ved også, at børnene først og fremmest kommer i naturen, når de bliver inviteret af interes-
serede og engagerede voksne.  

Sammen med andre undersøgelser og vore egen erfaringer fra de seneste års arbejde med 
målgrupperne og en række analyser af børn, unge og børnefamiliers forhold til naturen, har vi 
et godt grundlag for at træffe nogle strategiske valg for DN’s arbejde med børn, unge og bør-
nefamilier. I arbejdet op til denne strategi har vi desuden været i kontakt med en række initia-
tiver fra andre lande, hvor man oplever, at børn fjerner sig mere og mere fra naturen.  

Børnene er fremtidens beslutningstagere, medlemmer, donorer og aktive i Danmarks Natur-
fredningsforening. Det er også børnene, som i fremtiden skal gennemføre DN's vision om et 
bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et 
rent og sundt miljø. 

Derfor skal børnene og deres voksne også kende foreningen, vores mission og visionen for 
fremtidens natur i Danmark. Der er et stort potentiale for at skabe positiv synlighed og op-
mærksomhed omkring foreningen og for at generere leads til hvervning af medlemmer og fri-
villige.  

 
Formål 

I Danmarks Naturfredningsforening vil vi være med til at give børn og unge et tæt og aktivt 
forhold til den danske natur. Det betyder at flere børn skal mere ud i naturen. Vi skal gennem 
vore tilbud og aktiviteter inspirere en ny generation på tværs af alle sektorer i samfundet til at 
genskabe børnenes forbindelse med naturen og handle for at beskytte og bevare naturen.  

DN skal være det primære sted, hvor man som skole, institution eller børnefamilie går hen for 
at hente inspiration til naturoplevelser og viden om børn og natur. 

Børnene skal vide noget om naturen, være fortrolige med naturen, bruge den og passe på den. 
Det gør de bedst, når de vokser op med mange naturoplevelser. Børnene skal med andre ord 
genfinde kontakten til naturen, og det vil vi hjælpe dem med. 

Projekter og aktiviteter planlægges og gennemføres, så børnene får førstehåndsoplevelser med 
den danske natur, og så børn og deres voksne engageres i en aktiv indsats for natur og miljø i 
Danmark. 

Indsatsen rettet mod børn, skoler, institutioner og børnefamilier, skal generelt skaffe positiv 
opmærksomhed omkring DN’s arbejde, være med til at fastholde medlemmer og tænkes tæt 
sammen med arbejdet for at hverve nye medlemmer og aktive til DN. 

 
Målgrupper 

Aktiviteter og tilbud rettes først og fremmest mod de voksne, som tager børnene i hånden og 
med ud i naturen. Det gælder både i skoler og institutioner/dagtilbud, i familien, i organiserede 
aktiviteter og i andre fællesskaber.  



 3 

Skoler og dagtilbud 
Ledere, lærere og pædagoger tilbydes materialer og aktiviteter gennem skoletjenesten. Knyt-
tes til DN som kontaktpersoner.  

Familier 
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede voksne tilbydes via Naturninja.dk ideer og 
inspiration til at tage ud i naturen på egen hånd. Der inviteres til Naturens Dag, Affaldsindsam-
ling og lokale arrangementer og aktiviteter, og familierne inviteres med i fællesskaber via soci-
ale medier, hvor man inspirerer hinanden og inviterer på fælles naturoplevelser.   

Organiserede aktiviteter 
En række andre aktører har relevante tilbud om organiserede naturoplevelser og friluftsliv for 
børn, børnefamilier, skoler og institutioner. Dem samarbejder vi gerne med, når det giver me-
ning uden at DN's synlighed og formål med strategien her svækkes.  

Nye fællesskaber 
Udviklingen af de sociale medier giver en række muligheder for at oprette, omfavne og tilbyde 
nye fællesskaber, som gerne vil sammen ud i naturen. Potentialet for at nå flere og nye famili-
er med børn via Facebook-grupper, familienaturklubber og lignende er stort.  

 

Konkrete elementer 

Naturninja.dk 
Hjemmesiden er indgangen og samlingsstedet for aktiviteterne rettet mod alle målgrupper. 
Navnet skal tydeligt brandes sammen med DN's logo og navn, så man ikke er i tvivl om afsen-
deren. Der bør løbende gennem kampagner, aktiviteter, målrettet kommunikation og events 
skabes national opmærksomhed omkring sitet og dets mange gode tilbud. Formidlingen af ide-
er til oplevelser i naturen til børnefamilier m.fl. er en grundsten i arbejdet. Vi vil arbejde på at 
supplere hjemmesiden med en Naturninja app, som samler tilbud, kalender, invitationer og 
inspiration til børnefamilierne.  
 
Skoletjenesten 
Skoletjenesten skal både tilbyde aktiviteter, materialer og undervisningsforløb, der får børnene 
ud i naturen, når de er i skole eller institution og være med til at sikre, at børnene erhverver 
sig viden om natur, biodiversitet og miljø. Det sker bedst gennem naturoplevelser, undersøgel-
ser, eksperimenter, opdagelser mm ude i naturen. Skoletjenesten bør udgive mindst et nyt 
materiale hvert år.  
 
Skoletjenesten skal være med at til løfte projekter og kampagner som fx Naturens Dag, af-
faldsindsamlingen og Naturtjek. Vi skal arbejde for at knytte skolerne til den lokale natur og 
udvikle de grønne læringsrum og levesteder på skolens egne arealer. De voksne på skoler og 
institutioner tilbydes at blive kontaktpersoner og modtage nyheder fra skoletjenesten.  
 
Naturens Dag 
Vi holder fast i Naturens Dag som årets festdag for natur, naturoplevelser og friluftsliv. En na-
tional aktivitet, som gennemføres i samarbejde med Friluftsrådet. Rettet mod både skoler, in-
stitutioner, familier og andre organisationer.  
 
Affaldsindsamlingen 
Vi bliver også ved med at afholde Affaldsindsamlingen hvert forår. Stor synlighed og involve-
ring i et meget konkret og synligt problem. Her får skoler, institutioner og familier muligheden 
for at give naturen en hånd samtidig med, at de får en naturoplevelse og lærer noget om hen-
kastet affald, kredsløb. ressourcer mm. 
 
Familienaturklubber 
Fra en række andre lande har vi set, hvordan nye fællesskaber om naturoplevelser opstår og 
vokser hastigt via de sociale medier. Det vil vi udnytte med fællesskaber knyttet til Naturnin-
ja.dk og med muligheden for lokale facebook-grupper, invitationer på app mm. Det skal være 
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et gratis tilbud rettet mod alle (ikke kun DN-medlemmer) og gerne versioneret til flere mål-
grupper fx familier med babyer, førskolebørn, skolebørn og måske endda teenagere.  
 
Vi samarbejder med og inspireres af organisationer i andre lande og satser på at nå yngre og 
andre målgrupper, end DN traditionelt henvender sig til. Ud over at få mange flere børnefami-
lier interesseret i og ud i naturen, skal kommunikationen og rammerne omkring familienatur-
klubberne udvikles, så de genererer både leads og nye medlemmer til foreningen.  
 
Der skabes rammer, så de lokale afdelinger og DN Naturguiderne kan tage initiativ til, invitere 
og samarbejde med familienaturklubberne lokalt.  
 
Dokumentation 
For at skabe stor opmærksomhed om udfordringerne ved at få børn ud i naturen og for at 
kunne måle resultater og fremskridt, bør vi mindst hvert andet år gennemføre større undersø-
gelser af børns og børnefamiliers brug af og forhold til naturen.  
 
De tidligere undersøgelser har både givet os værdifuld viden om børns brug af naturen og om 
de største barrierer for børnefamiliernes naturoplevelser. Det har også givet os en chance for 
at formidle budskaberne og skabe synlighed om DN som en nøgleorganisation, når det gælder 
om at finde inspiration til naturoplevelser og viden om børn og natur. 
 
Skovsgaard Naturformidling 
Midt i det idylliske langelandske landskab, mellem de karakteristisk buttede "hatbakker", ligger 
Skovsgaard som en perle med marker og enge helt ud til Langelandsbæltet. Danmarks Natur-
fond byder offentligheden velkommen med adgang til park, bygninger, museer og udstillinger 
samt stier rundt i landskabet. Danmarks Naturfredningsforening formidler Skovsgaards natur 
og økologiske landbrug med inspiration til udendørs oplevelser og aktiviteter året rundt.  
 
Naturformidlingen på Skovsgaard udvikles som et fysisk oplevelsessted i en unik natur. Her 
kan skoler, lejrskoler og familier komme på besøg, lære, lege, gå på opdagelse i naturen i det 
smukke herregårdslandskab og møde det økologiske landbrug. 
 

Organisering og ressourcer 

Indsatsen rettet mod børn, børnefamilier, skoler og institutioner samles i afdelingen for Kam-
pagner , Formidling og Kommunikation. Mange projekter vil i praksis fungere som samarbejder 
eller arbejdsgrupper med medarbejdere fra flere dele af sekretariatet og/eller med frivillige i 
organisationen. Aktiviteterne vil i mange tilfælde gennemføres i et tæt samarbejde med orga-
nisationer og nøglepersoner udenfor DN. Mange af aktiviteterne og projekterne vil kræve eks-
tern finansiering, og der vil generelt søges midler til området fra eksterne fonde, sponsorer og 
puljer.  
 

Tidligere behandling i organisationen 

HB besluttede på sit møde d. 3. marts 2016, at der skal udarbejdes en ny strategi for området. 
Arbejdet blev sat i gang og integreret i AP 2017 under punkt 2.9: Udvikling af ny strategi for 
DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, som udgangspunkt for udvikling af nye pro-
jekter, lobby og dokumentation vedr. børns brug af naturen.  
 
På sit møde d. 3. marts 2017 besluttede HB, at strategien skal indeholde et mål om at tilføre 
børn mere viden om natur. HB besluttede også at genoptage behandlingen af strategien på 
mødet d. 7. juni. 
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