
 

 

 
 

Bilag 1: 
Unges konkrete anbefalinger til den natursociale indsats 

Natur til et godt liv 
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Tema 1: Et endnu bedre 

ophold 
Konkrete anbefalinger 

Brug naturen og naturformidlerne 
endnu mere   

At give unge adgang til indflydelse på det konkrete 
indhold af ophold.  

• Tænk naturen ind i alle niveauer af jeres tilbud 
til unge. 

• Naturvejlederne kan også deltage i mere 
uformelle aktiviteter, som ligger udenfor 
programmet. Fx madlavning eller bålhygge. Så 
kan de bedre lære de unge at kende og omvendt. 

• Læg endnu mere op til og gør det nemt at lave 
mad over bål. Fx samle mad i naturen og 
tilberede over bål. (se også anbefalinger vedr. de 
fysiske rammer: flere bålsteder og et udendørs 
køkken) 

• Læg op til at dem som har lyst kan være med til 
mere ”ekstreme” aktiviteter fx sove ude, i 
shelters, hængekøjer eller tage på 
overlevelsestur. 

• I kan lave en go-high bane 
 

Hav blik for opholdet som helhed – og 
brug de formelle rum  

• Fokus på og støtte til at der skabes gode 
relationer fra starten – og at man lærer 
hinanden at kende  

• At NTGL understøtter en fælles rammesætning 
for hvordan vi er sammen – både mellem de 
unge og mellem unge og fagprofessionelle. Her 
er det vigtigt at de unge er med til at formulere 
den fælles rammesætning.  

• Hav fokus på at det der sker mellem øvelserne 
og turene er lige så vigtigt for oplevelsen og det 
de unge får ud af opholdet, som selve øvelserne. 

 

Vær opmærksom på ungegruppens 
behov og forudsætninger (i 
planlægningen)   

• Kend målgruppen af unge og deres baggrunde 
samt udfordringer. Fx ved tale med lærere eller 
terapeuter inden opholdet – eller spørge de unge 
direkte mens de er på opholdet.  

• Afstem typer af øvelser og aktiviteter til den 
specifikke gruppe af unge, så der tages højde for 
forskellige gruppers forskellige behov og 
forudsætninger for at indgå i øvelserne.  

• Overvej nøje hvornår de enkelte øvelser 
kommer i programmet og hvornår de giver 
bedst mening. Og spørg de unge direkte om, 
hvordan de oplever øvelserne. 

• Tillidsøvelser skal ikke komme for tidligt i 
programmet.  



 

 

4 

 

 

• Spørg ind til de unge og deres behov.  
• Mulighed for at sove adskilt piger og drenge. 
• Fokuser på hvad der er relevant, at 

naturformidleren fortæller om af historier til 
den specifikke gruppe, der besøger. Vi vil gerne 
noget forskelligt med naturfortællingerne.  

 

Naturfortællinger er vigtige for 

selvrefleksioner og -forståelse 

• Fortællingerne skal invitere til indlevelse og 
fantasier. 

• Fortællingen skal give mulighed for at man kan 
relatere en fortælling til sit eget liv.  

• Eller forstille sig selv i fortællingen – hvordan 
ville man selv handle og gøre i 
situationen/naturen som fortællingen giver et 
billede af. 

• Plant træer fx bøgetræer, som kan bruges i en 
øvelse, hvor man taler om hvordan bøgetræet 
vokser og hvordan dette kan relateres til fx eget 
liv, menneskelige behov og relationer til andre. 
Mulighed for at sove adskilt piger og drenge. 

• Fokuser på hvad der er relevant, at 
naturformidleren fortæller om af historier til 
den specifikke gruppe, der besøger. Vi vil gerne 
noget forskelligt med naturfortællingerne.  

 

Potentiale for at bringe unge sammen 

på tværs af organisationer (skabe 

mulighed for at lære andre unge at 

kende) 

• Inviter til ophold i Svanninge Bjerge, hvor unge 
med samme erfaringer og eventuelle 
udfordringer, kan komme og møde hinanden på 
et weekendophold. ”Møde unge der er ligesom 
en selv.” 

• Skab et sted hvor man kan øve sig i at være 
social med andre. 
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Tema 2: Fysiske rammer der 

understøtter et endnu bedre 

ophold 

Konkrete anbefalinger 

Skab endnu bedre rammer for socialt 
samvær og leg    

• Flere udendørs spil fx kongespil. 
• En forhindringsbane. 
• Brætspil, kortspil mv. til at hygge sig med i 

Knagelbjerghus. 
• Et bedre og blødere sofahjørne/hyggekrog, som 

kan gøre stuen til omdrejningspunkt for socialt 
samvær (i stedet for sovesalene). 
 

Skab mulighed for at være i naturen i 
længere tid   

• Lille hytte eller shelter hvor man kan overnatte 
eller bare søge ly for regn og vind 

• Bålsted – udendørs steder hvor man kan få 
varmen. 

• ”Køkken stationer”. At der fx trækkes vand ud til 
et par steder hvor man kan gøre det nemt at 
tilberede noget medbragt eller indsamlet mad 

 

Flere muligheder for at gøre brug af 
naturen på egen hånd 

• Let tilgængelige vejledninger til, hvordan man 
kan bruge naturen og området omkring 
Knagelbjerghus, fx med bud på konkrete 
aktiviteter og øvelser. 

• Bøger eller plakater om spiselige planter. 
• QR-koder på vejviserpælene i skoven, som kan 

give informationer om fx området, naturen, 
spiselige planter mm. Og evt. en app med 
opgaver man kan løse/viden man kan hente ved 
de forskellige QR-poster 

• Bedre faciliteter til udendørs madlavning ved 
Knagelbjerghus, fx over bål eller i et udendørs 
køkken. 

• Udendørs liggesteder, man kan bruge til at kigge 
på stjerner. 
 

Oplevelserne i Svanninge Bjerge skal 
være for alle  

• Det skal være nemt selv at gå på opdagelse i og 
få viden om naturen og lokalområdet – også som 
udefrakommende 

• Der kan være shelters og bålpladser rundt 
omkring 

• Det skal være mere børnevenligt – fx en 
legeplads et sted i skoven 

• Ræk ud til helt almindelige folkeskoler og deres 
lærere 
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Tema 3: Hvordan lærere og 

terapeuter kan understøtte 

et endnu bedre ophold 

Konkrete anbefalinger 

Opholdet er mere end et ”program”    • Her er vi sammen på en anden måde end 
derhjemme. 

• Mere uformel og personlig tone end når vi har 
undervisning/terapiforløb derhjemme. 

• Færre regler end derhjemme. 
• Flere samtaler og oplevelser, uden terapeutisk 

formål.  
• Det at være sammen her, kan være terapi i sig 

selv. 
 

Klæd lærere og terapeuter på til at 
være i naturen    

• Kurser til lærere og terapeuter om naturen  
• Endnu mere brug af naturen under opholdet – 

også når der ikke laves øvelser. 
• Mere mad over bål, tage ud og se området og 

være sammen udenfor. 
• At gå 100 % ind i opholdet og dets præmis om at 

være i naturen. 
  

Mere natur med hjem i hverdagen  

Naturen og erfaringerne kan også 

bruges i hverdagen  

ELLER  

Det de unge erfarer og lærer kan også 
bruges i hverdagen, når I kommer 
hjem 

• Tage ud i naturen under terapisessioner. 
• Tage ud i naturen i forbindelse med 

undervisning. 
• Lave de øvelser vi lærer i Svanninge Bjerge 

derhjemme. 

• Fokus på de oplevelser man får sammen og tale 
om dem når man kommer hjem. 

• Tage temaer og snakke som opstår med hjem. 
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Tema 4: Anbefalinger til 

løbende inddragelse af de 

unge 

Konkrete anbefalinger 

”Spørg os direkte” – både før, under 
og efter opholdet     

• Ved ankomst til Svanninge Bjerge: ”Spørg os 
hvad vi tror der kommer til at ske, hvad vi ønsker 
der skal ske og hvad vi gerne vil prøve under 
opholdet. Planlæg opholdet efter vores svar.” Citat 
fra ung 

• I løbet af opholdet: Læg refleksioner ind om 
øvelser og aktiviteter i opholdet, som en del af 
programmet. Dette kan fx foregå efter hver 
øvelse eller som en afrunding på opholdet.  

• Efter opholdet: Send en mail til de unge efter de 
er kommet hjem igen, hvor der følges op på 
opholdet og om de unge har gjort sig yderligere 
tanker om erfaringer og feedback efter de er 
kommet hjem. Det kan fx være vha. et 
spørgeskema. 

 

Forslag til spørgsmål efter opholdet 

• Hvad kan gøre Svanninge endnu bedre? 
• Hvad har du oplevet/lært ved at være afsted? 

Hvad har du arbejdet med? 
• Hvad ville gøre det lettere for jer at tage det med 

hjem? 
• Hvad ville have gjort opholdet endnu bedre for 

dig? 
• Hvad ville du helst have været fri for? 
• Brugte I naturen nok? 
• Hvad har Svanninge hjulpet til, og hvad vil I 

have mere hjælp til? 
• Hvad vil du gerne hjem og øve dig på? 

 

”Bed om vores kontaktoplysninger”    • Her skal der stå…  
 

”I skal ikke være bange for at spørge 
os” 

• Gå direkte til kilden à spørg os. Fx kontakt os, 
spørgeskema, kom om søndagen og snak med os. 

• Spørg om hvem vi er, hvad vi har brug for. Det 
er forskelligt, hvad vi har brug for – og hvad 
andre grupper har brug for. 
 

 


