Rapport til Friluftsrådet

Naturagenterne
Projektets forløb og resultater
www.dgi.dk/naturagenterne

2

Projektets
formål
Naturagenterne har til formål at klæde udsatte unge fra de
boligsociale områder Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør Kommune på til at formidle og begå sig i Helsingørs
natur og i den danske natur generelt.
Naturagenterne er en ung-til-ung uddannelse, der skal gøre
målgruppen til naturambassadører for igangsættelse af
naturaktiviteter og -events for andre børn og unge i og
udenfor boligområderne i Helsingør.

Målgruppe(r)
Projektets prioriterede målgruppe var lokale unge med
primært tyrkisk og palæstinensisk baggrund i alderen 13-17
år bosat i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed i
Helsingør. Alle med et tæt tilhørsforhold til de lokale
væresteder Cube og Tetriz. Målet var to hold á 10 drenge og
10 piger. Projektet viste sig at have stor interesse for en
større målgruppe, og endte med uddannelse af i alt 17
drenge og 14 piger.
I projektets tredje fase "Naturevents" blev den sekundære
målgruppe involveret som besøgende ved Naturagenternes
aktiviteter i naturen. Børn, unge og forældre fra Nøjsomhed
og Vapnagaard deltog i Naturagenternes egne planlagte
naturevents, som er beskrevet nærmere på side 8.
Opmærksom på målgruppens særlige behov
Majoriteten af den primære målgruppe var muslimer, og det
havde betydning for planlægningen af projektets aktiviteter,
herunder overnatningsaktiviteter og tilberedning af måltider.
Der skulle tages hensyn til, at dyrene var halalslagtet.
Friluftsvejleder, Frederik Gehrke har erfaring med lignende
målgrupper fra tidligere projekter og sørgede for, at de
anvendte dyr var nedlagt af troende.
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Opnåede resultater og effekt
Succeskriterier
Projektets mission var at give deltagerne den nødvendige
viden og relevante værktøjer til at kunne instruere og igangsætte rekreative og bevægelsesrettede aktiviteter for andre
børn og unge i naturen. Succeskriterierne var uddannelse af
20 naturagenter i sommerhalvåret 2018 og gennemførsel af
10 naturevents/-aktiviteter i og omkring boligområderne
Nøjsomhed og Vapnagaard med deltagelse af i alt 200
personer fra den sekundære målgruppe.
Indledende workshop for klubbernes personale
Som et supplement til projektbeskrivelsens indhold til
uddannelsesforløbet blev der indledningsvis afviklet en
naturworkshop for værestedernes personale med henblik
på give dem en grundlæggende forståelse for naturen.
Dette for at de, som rollemodeller, kunne støtte de unge
igennem uddannelsesforløbet. Workshoppen og det
efterfølgende Naturagentforløb for de unge har medført, at
også klubbernes medarbejdere bruger naturen mere. Blandt
andet har souschef for det socialpædagogiske værested
Cube, Samer Zaazou på eget initiativ overnattet i shelter i
Nyruphus sammen med sin familie. Noget han efter eget
udsavn aldrig ville have gjort før Naturagentforløbet.
Uddannelse af unge naturagenter
Der er igennem projektforløbet blevet uddannet i alt 31
naturagenter (17 drenge og 14 piger). Alle deltagere har
igennem forløbet tilegnet sig en grundforståelse for den
danske naturs flora, fauna og dyreliv i skovområder, på
stranden og ved søen.

Målgruppen er introduceret til foreningsaktiviteter igennem
en række action prægede aktiviteter; havkajak i Øresund,
mountainbike i Teglstruphegn og træklatring i Nyruphus.
Afvikling af lokale naturevents
Der er afviklet i alt 10 naturaktiviteter- og events i områderne omkring klubberne Cube og Tetriz. De unge,
nyuddannede Naturagenter har faciliteret følgende
aktiviteter for lokal-områdets beboere, primært børn og
unge:
Samling og tænding af trangia
Bålbrød med urter på bålpander over trangia
Chips af skvalderkål friteret i gryde over trangia
Blommesaft i bålgryde over trangia
Skovbingo (indsamling og genkendelse af ting i naturen)
Kimsleg (memory spil med ting fra naturen)
Bioblitz insektjagt (genkendelse af insekter fanget med
net)
Naturens Dag og diplomdag
Naturagenterne har faciliteret programaktiviteter i forbindelse med Naturens Dag den 9. september 2018 og ved
projektets afrundende diplomdag den 15. oktober 2018.
Der har været god tilslutning til alle naturaktiviteter og
-events fra lokalområdets beboere og besøgende. I
gennem-snit deltog 35-40 ved hver af de forskellige
naturaktiviteter ved Cube og Tetriz. Alene ved den
afrundende diplomdag deltog flere end 80 børn, unge og
forældre i Naturagent-ernes planlagte aktiviteter.
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Billede fra workshop med klubbernes personale i Nyruphus.
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Projektets faser
Fase 1: Rekruttering
Afsnittet indeholder en evaluering af rekrutteringsaktiviteterne og en række anbefalinger til,
hvordan målgruppens deltagelse sikres.

Fase 2: Uddannelsesforløb
Afsnittet indeholder en evaluering af de gennemførte aktiviteter i uddannelsesforløbet,
herunder workshop for klubbernes personale, uddannelsesmodulerne; strand, skov og sø, samt
uddannelsesforløbets afslutning med overnatning i shelters.

Fase 3: Naturevents
Afsnittet indeholder en beskrivelse af de naturaktiviteter- og events, som projektets deltagere
selv stod for at facilitere og afvikle med støtte fra friluftsvejleder og klubmedarbejdere, herunder
aktiviteter til Naturens Dag den 9. september 2018 og projektets afrundende diplomdag.

Fase 4: Evaluering
Afsnittet præsenterer resultater fra den spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget med de
unge deltagere i projektet før uddannelsens start, og efter de er blevet uddannet Naturagenter.
Ydermere er der evalueret internt med projektets vigtigste samarbejdspartnere; klubpersonalet
og friluftsvejlederen.

Fase 5: Forankring af resultater og effekt
I det sidste afsnit præsenteres de indsatser og tiltag, der skal bidrage til en stærk forankring af
Naturagent-aktiviteter efter projektets afslutning.
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Fase 1: Rekruttering
Rekruttering af friluftsvejleder
Indledningsvis i marts 2018 blev friluftsvejleder fra Naturgreb, Frederik Gehrke hyret til at gennemføre projektets
naturaktiviteter på anbefaling af Cubes Souschef, Samer
Zaazou. Frederik har en stor grundviden inden for naturens
flora, fauna og dyreliv, samt gode erfaringer fra arbejdet
med målgruppen af udsatte unge.
Frederik har planlagt læringsforløb og aktivitetsindhold til
projektets uddannelsesforløb, og han stod for at afvikle de
tre aktivitetsmoduler ved strand, skov og sø, samt de to
aktivitetsweekender for både drenge- og pigegruppen.
Frederik deltog yderligere i den afsluttende diplomdag, hvor
deltagerne på eget initiativ afviklede en række
naturaktiviteter i lokalområdet. Det anbefales at anvende
Frederik som naturvejleder ved fremtidige forløb i naturen,
der kræver inputs fra en friluftsvejleder.
Rekruttering af deltagere
De unge deltagere i projektet er rekrutteret igennem værestederne Cube og Tetriz af klubbernes ledelse og SSP
medarbejdere i perioden medio april til ultimo maj 2018. I
rekrutteringen blev de ressourcestærke unge i første
omgang prioriteret, men fordi uddannelsesforløbet var
eftertragtet blandt den brede målgruppe af unge, besluttede klubledelsen i samarbejde med DGI at åbne op for en
næsten fordoblet deltagergruppe med den erfaring, at der
kan være afhoppere undervejs i forløbet.
Anbefalinger
Projektforløbet har vist, hvor afgørende det er, at de unge
ledsages af en eller flere voksne, som de kender i forvejen,
følger sig trygge ved og har respekt for. Projektet bør ikke
gennemføres alene med en friluftsvejleder. Aktiviteterne
kræver, at der er flere voksne til at vejlede og støtte de
unge igennem forløbet. Der skal være minimum én voksen
pr. fem unge, som kan rådgive og vejlede de unge i
aktiviteterne.
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Drengene fra projektet i færd med at tænde bål.
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Fase 2:
Uddannelsesforløb
Workshop i Nyruphus for klubmedarbejdere
Klubpersonalet har haft en afgørende rolle for de unges
succes i projektet. Det har vist sig at være nødvendigt med
tovholdere (rollemodeller), som de unge kender i forvejen,
føler sig trygge ved og har respekt for. Klubmedarbejderne
har derfor deltaget på skift i hele forløbet og har i den
forbindelse:
Rekrutteret deltagere og holdt samling på gruppen
Løst opståede konflikter mellem deltagerne
Støttet deltagerne i at prøve personlige grænser af
Sat grænser for de unge
Varetaget målgruppens forskellige behov og ressourcer
Formålet med intro-workshoppen den 14. maj 2018 var at
klæde de ansatte, som har den daglige kontakt til
projektets deltagere, på til at støtte de unge i deres deltagelse i projektet. Workshoppen fandt sted i Nyruphus, hvor
de ansatte:
Fik en faglig introduktion til forløbet og naturen som
udflugtsmål
Samlede brænde, tændte bål og lavede mad i
bålpander
Samlede blade og urter i skoven
Lærte det grundlæggende om skovens flora, fauna og
dyreliv
Workshoppen viste sig at have en vigtig effekt for det videre
forløb, idet flere af klubmedarbejderne selv havde et meget
begrænset kendskab til naturen, og ikke følte sig trygge på
egen hånd. Aktiviteterne gav medarbejderne et indblik i det
forløb, som de unge skulle igennem under uddannelsesforløbet, og det bidrog til, at medarbjederne kunne presse de
unge ud over deres vanlige grænser, fordi de selv havde
prøvet det på forhånd.
Uddannelsesforløb i to etaper
Selve uddannelsesforløbet for de unge blev gennemført i to
etaper. Tre indledende uddannelsesmoduler og en aktivitetsweekend på i alt 25 timer. Af hensyn til majoriteten af
deltagernes trosretning og i den forbin-delse særlige
forhold blev målgruppen opdelt i drenge og piger. Nedenfor
evalueres de enkelte aktivitetsmoduler og aktivitetsweekenden med observationer fra de to parallelle forløb.

Drengene gennemførte de tre aktivitetsmoduler i uge 25 og
pigerne i uge 26. Begge hold deltog i en hel aktivitetsweekend i uge 26, hvor pigerne gennemførte aktiviteterne i forlængelse af de tre uddannelsesmoduler fredag og lørdag,
og drengene ankom lørdag og overnattede til søndag.
Modul 1: Strand
Strandmodulet blev afviklet på gummistranden i Helsingør,
der dannede en god ramme for de planlagte aktiviteter.
Friluftsvejleder, Frederik Gehrke gav en kort, indledende
præsentation til hele forløbet og til de aktiviteter, som de
unge skulle prøve på stranden. Målgruppen af drenge var
lidt passive ved introduktionen, og Frederik gik derfor hurtigt
videre til at demonstrere aktiviteter i praksis. Opgaven bestod i at samle urter på stranden, at samle og tænde op i en
trangia og at lave hjemmelavet fiskekebab med tzatziki og
de indsamlede urter fra stranden. Her havde det en god
effekt, at klubmedarbejderne gik forrest og viste et godt
eksempel.
Drengene oplevede succes med selv at tilberede maden og
udviste stolthed. Flere nævnte, at de gerne ville præsentere
aktiviteten for deres familier. Som afslutning på eftermiddagen blev der afviklet en workshop i havkajak med en ekstern
friluftsvejleder. Pigernes workshop i havkajak blev flyttet til
stranden ved Espergærde på grund af vindforholdene.
Deltagerne var i starten nervøse for at blive våde, komme til
at fryse og for at blive til grin over for resten af gruppen.
Hos drengene viste et par af de ældste et godt eksempel og
sejlede først ud. Hos pigerne var det de yngste, som var
hurtigst i vandet.
Alle havde en rigtig god oplevelse, og det kan konkluderes,
at en action præget aktivitet er god som afslutning på et
mere roligt aktivitetsmodul. Kun et par enkelte deltagere
blev tilbage på stranden. Dem som ikke deltog/kom tidligt
op ad vandet, smuttede med sten, sludrede og iagttog aktiviteten. Her kan det være godt med et par alternative aktiviteter til afvikling på stranden. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med personale til både at tage med ud på
vandet og til at aktivere de tilbageblevne på stranden. De
unge skal på forhånd have at vide, at de skal have tøj med,
som gerne må blive vådt samt skiftetøj.
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Modul 2: Skov
Der var ingen frafald fra modul 1 til modul 2. Modul 2 forgik
ved Nyruphus, hvor opgaven bestod i at indsamle blade,
urter og myrer i skoven til iste, fladbrød med brændenælder og karamel. Skovmodulet bragte aktiv deltagelse
fra både drenge og piger, som gik til opgaverne med stor
nysgerrighed. På grund af afbrændingsforbud fik deltagerne
mulighed for at øve sig med tænding og anvendelse af
trangia igen. Modul to blev afrundet med en tur på
mountainbike (MTB), hvilket var endnu en særdeles positiv
oplevelse for deltag-erne. Workshoppen bekræftede endnu
engang, at det er vigtigt med pædagoger/
klubmedarbejdere, som kender deltagerne. Det var
nødvendigt at være ekstra opmærksom på et par af
deltagerne, som havde lille tendens til at skabe dårlig
stemning og dermed påvirke de øvrige deltageres
oplevelse. På MTB workshoppen var det vigtigt, at der kørte
en voksen både forrest, i midten af feltet og bagerst. Dette
af sikkerhedsmæssige grunde, når der skulle krydses veje
el. lign.
Modul 3: Sø
Det sidste af de tre uddannelsesmoduler foregik ved Esrum
sø, hvor den primære aktivitet bestod i at lave sin egen
fiskestang og at fange fisk. Friluftsvejleder, Frederik Gehrke
havde planlagt en række øvrige aktiviteter, men fordi fiskeriet havde en helt speciel effekt på deltagerne, besluttede
han, i samråd med klubmedarbejderne, at lade deltagerne
fordybe sig i aktiviteten. En af forløbets største succeser var
i forbindelse med drengenes besøg ved søen. Her låner en
af de store drenge med diagnosen ADHD sin jakke til en af
de små drenge og udviser dermed en hidtil ikke set empati.
Aktiviteten med fiskeriet havde en generel beroligende
effekt på målgruppen, som nød ikke at skulle forholde sig til
andet end at sidde i fred og ro på kanten af broen med en
fiskestang. Der var ingen action præget aktivitet på modul
3.
Formålet med tre moduler på forskellige lokationer var, jf.
projektbeskrivelsen, at introducere deltagerne for et udsnit
af Helsingør Kommunes eksisterende outdoor faciliteter.
Deltagerne stiftede således bekentskab med gummistranden i Helsingør, Esrum sø og Nyruphus.

Aktivitetsweekend med/uden overnatning
Aktivitetsweekenden bestod for både drenge og piger i en
række aktiviteter ved Nyruphus. Særligt i forbindelse med
aktivitetsweekenden var det en god ide at kønsopdele
deltagerne. Pigerne var i Nyruphus indtil kl. 22, hvorefter de
tog hjem og sov, og kom retur til de sidste aktiviteter om
søndagen. Drengene overnattede i shelters. Med pigerne
bør man overveje alternativer til overnatningsaktiviteten.
For eksempel at afvikle aktiviteterne tættere på klubberne,
hvor de kan overnatte i telt på plænen udenfor eller inde i
klublokalet. Weekenden blev for begge grupper afsluttet
med en workshop i træklatring, hvilket endnu engang fik
rykket de unges grænser. Aktivitetsweekenden blev afviklet
i de unges sommerferie, hvilket gav forskellige udfordringer
og fravær fra flere af deltagerne. Uddannelsesmoduler og
aktivitetsweekend bør alle være afviklet inden sommerferien og med hensyntagen til ramadanen, som ligger
ultimo maj/primo juni. Aktivitetsweekenden er sidste gang,
at deltagerne mødes med friluftsvejlederen, før de skal ud
og afvikle naturevents på egen hånd. Derfor bør
aktivitetsweekenden prioriteres til en gentagelse af de helt
centrale værktøjer, såsom samling af trangia, indsamling og
genkendelse af spiselige ting i naturen og håndtering af
øvrigt grej fra aktivitetskasserne. Weekenden kan med
fordel indeholde aktiviteter, som de unge selv skal
planlægge og afvikle for hinanden med hjælp fra
aktivitetskort, således at de øver sig på instruktør-rollen som
Naturagent, inden de selv skal ud og afvikle naturevents. En
øvrig fordel kan være at lade de ressourcestærke unge
hjælpe de yngre deltagere, så de også føler sig trygge i
forløbet.
Afvigelser fra projektbeskrivelsen
I uddannelsesmaterialet fremgik det, at deltagerne skulle
lære at lave bål og at anvende kompas. På grund af
afbrændingsforbud i hele sommerperioden 2018 blev
bålaktiviteterne erstattet af trangia. I aktivitetsweekenden
var der planlagt en øvelse med kompas. Denne blev ikke
gennemført, idet ekstra tid til de øvrige aktiviteter blev
prioriteret. Kompetencen er derfor heller ikke angivet på
kompetencebeviset, som de unge fik uddelt efter endt
uddannelse. Kompassene er udleveret til Cube og Tetriz,
som vil facilitere en workshop i brugen af kompas på et
senere tidspunkt i forankringsperioden.
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Fase 3:
Naturevents
Efter endt uddannelsesforløb med de tre aktivitetsmoduler
og -weekend planlagde og gennemførte deltagerne, jf.
projektbeskrivelsen, i alt 10 lokale naturaktiviteter- og
events med afsæt i de værktøjer og redskaber, som de
havde til-lært sig igennem Naturagentforløbet.
Naturens Dag
Søndag den 9. september afholdte Cube og Tetriz Naturens
Dag for lokalområdets beboere i Nøjsomheden og Vapnagaard. Her faciliterede Naturagenterne (primært pigerne) på
egen hånd i alt seks naturaktiviteter:
Båltænding og bålbrød
Friterede chips af skvalderkål
Blommesaft
Skovbingo
Kimsleg
Insektjagt
Aktiviteterne blev markedsført på Naturens Dags hjemmeside som en del af det officielle, landsdækkende program.
Ca. 40 deltog i dagens aktiviteter. Der var ikke så mange
besøgende ved Cube, idet det ligger lidt gemt væk. Derfor
var målgruppen primært unge, der i forvejen kommer i
klubben. På trods heraf var det en positiv oplevelse for
Naturagenterne at facilitere aktiviteter i deres eget lokalområde, fordi det var med til at give deres venner og familie
et nyt syn på, hvad området også kan bruges til.
I evalueringen med klubbens personale kom det frem, at
Naturagenterne ville have haft glæde af noget mere øvelse
i at facilitere aktiviteter på egen hånd. Dette kan med fordel

tænkes ind i aktivitetsweekenden, så de unge får mulighed
for at gentage nogle af de øvelser, de har været igennem
på uddannelsesmodulerne i stedet for at blive præsenteret
for nye aktiviteter.
Diplomdag
Som afslutning på Naturagentuddannelsen blev der afholdt
en diplomdag, hvor de unge stod for at facilitere en række
naturevents ved Tetriz med kyndig vejledning fra friluftsvejleder, Frederik Gehrke.
Klubmedarbejderne tog et stort ansvar og havde på forhånd
lavet en plan for, hvilke aktiviteter de unge skulle afvikle.
Heriblandt en række konkurrencer, som blev taget godt
imod af de besøgende. De stærke deltagere fra Naturagentforløbet støttede de mindre stærke, hvilket betød, at alle
følte sig inkluderet. Aktiviteterne ved diplomdagen var de
mest besøgte i forløbet. Flere end 80 personer deltog.
Naturaktiviteterne blev afviklet af i alt 20 ud af de 31
Naturagenter (10 drenge og 10 piger).
Ved diplomdagen kom det til udtryk, at de unge manglede
erfaring med facilitering. Ved aktiviteten, hvor der skulle
laves chips af friterede blade, begyndte de besøgende på
eget initiativ at arbejde med den varme olie over trangiaen.
Her skulle det have været mere naturligt for naturagenterne
at tage vejlederrollen af hensyn til sikkerheden.
Anbefaling til naturevents
Naturevents kan med fordel planlægges ved stranden, i
skoven og ved søen. Dette kan medføre, at de unge får
mere mod på at besøge naturen udenfor boligområderne
sammen med familie og venner, når projektforløbet er ovre.
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Der forberedes krebs til skue for diplomdagens besøgende.
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Fase 4:
Evaluering
Fakta
78,6 % af deltagerne svarer, at
de har haft en virkelig god
oplevelse. De resterende 21,4 %
har haft en OK oplevelse.

Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagerne
Alle deltagere udfyldte et spørgeskema før uddannelsens
start med en række spørgsmål til deres kendskab til
naturen. Formålet var at danne et billede af deltagernes
forforståelse af naturen inden de gennemgik
Naturagentforløbet. Spørgsmålene var udformet simpelt, så
det var let for den brede aldersgruppe at forstå og besvare
dem.

Der er gennemført følgende evalueringsaktiviteter i
projektet:
Deltagerevaluering før og efter uddannelsesforløbet
Evaluering med personale fra Cube og Tetriz, samt
friluftsvejleder, Frederik Gehrke ud fra vækstpotentialemodellen med fokus på projektets succeser, udfordringer
og muligheder for potentialer i fremtidige forløb.
Inputs fra evalueringerne er indeholdt i projektevalueringen.

Fakta
85,7 % har fået sjove oplevelser
igennem forløbet og 78 %
svarer, at de har lært naturen
bedre at kende. En enkelt
deltager har sågar fået et
fritidsjob ud af sin deltagelse i
forløbet.
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Billede fra den afsluttende diplomdag, hvor afbrændingsforbuddet endelig var ovre, og Naturagenterne kunne lave bål.

14

Fase 5:
Forankring af resultater og effekt
Der er foretaget en række indsatser og tiltag, der skal
bidrage til en stærk forankring af projektets aktiviteter efter
projektets afslutning:
Kompetenceløft til klubmedarbejdere
Den indledende workshop i Nyruphus har, sammen med det
efterfølgende uddannelsesforløb for de unge, udvidet
medarbejderne i Cube og Tetriz’ horisont og givet dem et
kompetenceløft. Den ekstra indsats i projektforløbet ruster
klubberne til at inspirere de unge til at planlægge og afvikle
naturaktiviteter i lokalområdet. Personalet kan for eksempel
booke naturfaciliteter i Nyruphus, på gummistranden i
Helsingør eller ved søer i området, hvor de unge kan stå for
afvikling af naturaktiviteter for en given målgruppe (eks. en
udflugt for et plejecenter eller en børnehave).
Uddannelse af unge naturagenter
I projektet er der arbejdet med empowerment af individet,
hvor de unge har tillært sig at tage ansvar for planlægning
og afvikling af aktiviteter i naturen for andre børn og unge.
Her kan nævnes formidling af metode, materialer og naturens flora, fauna og dyreliv. Efter afsluttet uddannelsesforløb har Naturagenterne modtaget et uddannelsesbevis med
en beskrivelse af de tilegnede kompetencer:
Identificering af strandens og skovens spiselige urter,
søens liv og identificering af forskellige insekter og
småfisk
Madlavning i det fri over trangia
Hjemmelavede fiskestænger og fiskeri
Introduktion til havkajak i Øresund
Introduktion til mountainbike i Teglstrup Hegn
Introduktion til træklatring i Nyruphus
Overnatning i shelter i den danske skov
Udlevering af personligt grej
Alle Naturagenter har fået en tøjpakke med outdoorsko,
-bukser og en Naturagent t-shirt. Herudover har de fået et
spisesæt med tallerken, kop, bestik og en drikkedunk. Det
personlige grej skal inspirere de unge til, på egen hånd, at
besøge naturen mere fremover. De unge har fået udleve-ret
grejet undervejs i forløbet, fordi klubbernes ledelser
vurderede, at grejet skulle opfattes som små belønninger
for de unge. Spisesæt og kopper blev udleveret på det
første uddannelsesmodul ved stranden, bukser og sko til
aktivitetsweekenden og Naturagent t-shirts til diplomdagen.
Af evalueringen med klubpersonalet fremgik det, at alt

grejet med fordel kan udleveres på første uddannelsesmodul, så deltagerne kan få glæde af det igennem forløbet.
Indkøb af aktivitetskasser
Der er blevet indkøbt en aktivitetskasse til hver af klubberne
med grej til afvikling af fremtidige naturaktiviteter:
Bålgryder, pander og bålhandsker
Tændstål og trangiasæt
Knive, grensave og økser
Kompas og førstehjælpskasser
Fiskenet, dafnienet og rejestrygenet
Køkkengrej (vanddunke, skærebræt, paletknive,
grydeske og øse)
Myggenet
Al materiel kunne med fordel være lejet hos en af de mange lokale grejbanker i Nordsjælland sammen med gear til
overnatning. Bl.a. var knive først beregnet til personligt grej,
men af sikkerhedsmæssige årsager besluttede klubberne,
at de skulle være en del af de fælles aktivitetskasser.
Aktivitetskort
I samarbejde med friluftsvejleder, Frederik Gehrke er der
udarbejdet i alt 10 aktivitetskort med billeder fra Naturagentforløbet. Kortenes formål er at gøre de unge Naturagenters instruktion til en række naturaktiviteter let
tilgængelig. Kortene kan med fordel anvendes i andre
projekter, hvor aktiviteter i naturen indgår.

Formidling af projektets succeser undervejs
Naturagenterne har fået øget opmærksomhed i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed, som projektets
aktiviteter er skredet frem. Især via klubbernes Facebooksider, hvor der undervejs i projektet er blevet lagt billeder op
fra aktivitetsmoduler og naturevents. Beboerne er blevet
opmærksomme, nysgerrige og begejstrede for uddannelsesforløbet, og de aktiviteter og oplevelser det har medført
for deltagerne. De mange naturaktiviteter i lokalområdet
har bidraget med nye måder at inddrage områdets
beboere, herunder Naturagenternes familier og venner, i
nye aktiviteter forankret i naturen. Projektets store deltagertilslutning og forskellige aktiviteter har også skærpet
opmærksomheden hos Helhedsplan Helsingør Syd, der har
kommenteret de positive effekter, projektet har medført.
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Videreformidling af projektets
positive resultater
Salgsmateriale
På baggrund af projektets resultater i 2018 udarbejdes der
et salgsmateriale rettet mod kommuner og klubber. Projektforløbet er her udvidet til også at henvende sig til andre
mål-grupper end unge i boligsociale områder med henblik
på uddannelse af flere Naturagenter til formidling af
aktiviteter i den danske natur.
Videodokumentation
Der produceres en videosekvens på ca. to minutter med
billeder fra projektaktiviteterne, interview med friluftsvejleder Frederik Gehrke, SSP souschef, Samer Zaazou, klubmedarbejder og Naturagenter. Videoens formål er at formidle projektets resultater og skal også anvendes som supplement til salgsmaterialet.
Hjemmeside
Projektet gøres offentligt tilgængeligt på en underside til
www.dgi.dk med en kort præsentation af projektet, uddannelsesforløbet, den officielle video fra forløbet og et link til
salgsmaterialet.
Flere lokale naturaktiviteter med Naturagenterne
Ledelsen i Cube og Tetriz har fokus på fremover at aktivere
de uddannede Naturagenter og indkøbte aktivitetskasser til
flere naturevents i lokalområdet og i den nordsjællandske
natur.
SSP souschef, Samer Zaazou har tilkendegivet, at han og
det ørige personale i Cube og Tetriz gerne stiller sig til
rådighed med deling af de gode erfaringer, de som klubpersonale har gjort sig i forbindelse med projektet.
Store Stranddag
Naturagenterne tænkes ind i projekt Store Stranddag, som
DGI Nordsjælland har fået midler til at gennemføre i 2019.
Her kan Naturagenterne, sammen med de lokale klubber i
Helsingør, bidrage til facilitering af naturaktiviteter på
stranden.
Naturagenterne drejebog
Der udarbejdes en udførlig drejebog med anbefalinger til
nye projektforløbs indhold, varighed og økonomi. Drejebogen er et internt værktøj i DGI Nordsjælland og kan
anvendes som inspiration i DGI Inklusion og øvrige DGI
landsdele.

Programleder Inklusion, Peter Bennett: 2497 5342
www.dgi.dk/naturagenterne

