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Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde 
med børn, skoler og børnefamilier 
 
 

Sagens kerne 

Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med børn, skoler og børnefamilier er en vigtig og 
integreret del af foreningens arbejde. I Danmarks Naturfredningsforening vil vi være med til at 
give børn og børnefamilier et tæt og aktivt forhold til den danske natur. DN skal være det pri-
mære sted, hvor man som børnefamilie går hen for at hente inspiration til naturoplevelser og 
viden om børn og natur. 
 
DN har fra 2010 til 2015 haft en vedtaget "Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børne-
familier 2010-2015" og før det en "Strategi for DN's skoletjeneste 2006-2010".  
 
HB har på deres møde den 3. marts 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en ny strategi for 
området i 2017. Arbejdet er sat i gang og er integreret i AP 2017 under punkt 2.9: Udvikling af 
ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, som udgangspunkt for udvik-
ling af nye projekter, lobby og dokumentation vedr. børns brug af naturen. 
 
Under punktet fremlægges og drøftes, på baggrund af den forrige strategi og de nuværende 
aktiviteter, en plan for en proces frem mod en vedtagelse af en ny strategi – herunder tids-
plan, involvering af interne og eksterne interessenter, målgrupper, mål samt potentielle kon-
kurrenter og samarbejdspartnere.   
 

Oplæg til diskussion 

 
Tidsplan 
Målet er at have et færdigt forslag til strategi klar til HB på seminaret den 28.-29. juni. Under-
vejs skal strategien drøftes med både interne og eksterne interessenter. Hvem kunne det væ-
re? Hvor lang løbetid bør strategien have? 
 
Mål 
Meget kort siger vi nu, at hovedmålet er at få flere børn mere ud i naturen, så de gennem na-
turoplevelserne får et tæt forhold til naturen og vokser op som brugere og beskyttere af natu-
ren. (DN medlemmer, frivillige og beslutningstagere). Er det dækkende?  
 
Målgrupper 
Vi har i den seneste strategi arbejdet med meget brede målgrupper.  
 

1. Institutioner 
2. Familien 
3. Organiserede aktiviteter 
4. Børnene selv 

 
Er der behov for at gentænke målgrupperne, og hvilke er de væsentligste? 
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Eksterne samarbejdspartnere eller konkurrenter 
Der er planlagt møder med fx Natur og Ungdom, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet. Hvor 
meget skal vi drøfte vores interne strategi/potentielle planer med andre, og hvor meget kan 
eksterne partnere og konkurrenter tænkes ind i selve strategien? Hvem ville det være relevant 
at tale med?  
 
Platform 
Vi introducerer den 1. marts vores nye indgang for børnefamilier og skoler - Naturninja.dk 
Jeg præsenterer kort tankerne på mødet.  
 
Sociale medier 
De sociale medier fylder enormt i vores og børnenes hverdag. Hvordan kan vi bruge det til at 
generere flere naturoplevelser for børn, og hvor meget skal det være en del af vores strategi? 
 
Lokale aktiviteter 
Vi har længe arbejdet med tankerne om lokale familienaturklubber båret af sociale medier (fx 
Facebookgrupper) og af invitationer fra DN afdelinger og andre frivillige - fx Naturguider m.fl. 
Hvordan kan det indarbejdes i en strategi. 
 
Dokumentation 
Vi har gennem vore Gallupundersøgelser sat os på megen omtale og viden om børns brug af 
naturen. Skal vi fortsætte med også at generere ny viden på området? Skal vi gøre det alene 
eller dele opmærksomheden med andre?  
 
Sammenhæng med vores strategi for en stærkere organisation 
I DN's strategi for en stærkere organisation arbejdes med visionen:  
 
Flere skal have øget nærhed til en rigere natur og en grønnere hverdag – også i byen. 
 
og de fire centrale udfordringer:  
 

• Uvedkommende forening 
• Stigende gennemsnitsalder blandt frivillige  
• Lav synlighed og uklar profil 
• Udfordret økonomi 

Vi skal sikre, at en ny strategi for DN's arbejde med børn, skoler og børnefamilier hænger 
sammen med strategien for en stærkere organisation. Kan HB se nogle udfordringer der? 

 

Bilag 

1. Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børnefamilier 2010-2015 
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