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Välkommen till

Utomhuspedagogik och 
ekosystemtjänster 

I anslutning till Ute är inne arrangeras ett 
forskningssymposium 28 augusti i Jönköping. 

som resurser i lärande och samhällsplanering

Jönköping den 29-30 augusti 2019

www.utenavet.se



Undervisning och lärande ute i landskapet får effekter inom många 
områden. Det handlar om folkhälsa, integration, samhällsplanering 

en aktiv fritid och hållbar utveckling i praktiken. På ute är inne 2019 får 
alla som berörs av utomhuspedagogik metoder och verktyg för sitt fort-
satta arbete. Du får kreativa workshops och inspirerande föreläsningar.

Ute är inne 29-30/8 2019
-utomhuspedagogikens konferens 

Utenavet
nationellt nätverk för 

främjande av 
utomhuspedagogik

FORSKNINGSSYMPOSIET 
Mångfunktionella utomhusmiljöer för barn och ungdomar kommer att 
hållas 28/8 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping 
University. För information och anmälan se www.utenavet.se 
INFORMATION: www.utenavet.se

Konferensen kommer att miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas. 

Keynote speakers

Konferensen vänder sig till dig som 

- arbetar i förskola, grundskola, särskola och gymnasium
-arbetar med lärande och upplevelse
-arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering

Välkommen till Jönköping!

Keynote speaker två var inte beslutad vid detta vykorts tryckning.

ANMÄLAN & AVGIFT 
Early bird, anmälan 5/1 - 23/3 2019: 2 900 kr per person för två dagar eller 2000 kr 
för en dag. Vid anmälan 24/3 - 28/6 2019: 3 900 kr per person för två dagar eller 
2500 kr för en dag. Moms tillkommer. 

INFORMATION: www.utenavet.se 

Jo Clark, Land based Education Facilitator at Embercombe
”Our experience of the outdoors builds our inner well- being, 
strength and resilience, without this connection with the natu-
ral world we struggle to become fully human.
To be fully human it is not enough to understand that we are 
part of nature, we need to experience what that feels like and 
this is only possible when we interact in a meaningful way 
with our natural and farmed world.
From this place of inner strength, we are better equipped, motivated and 
prepared to do what we can to protect the environment. 
The revolution that is needed in all our Education systems is for the 
development of this relationship with nature to become the highest priority 
of all.”


