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Naturen set med Red Barnets øjne

Fra naturkatastrofe til trivsels- og relations fremmende rum

Child Friendly Spaces 

Familieoplevelsesklubber og lejre



”Betegnelsen udsatte børn bruges om børn, som 

er eller kan blive socialt udsatte. Det vil sige 

børn, som på baggrund af  en række 

socioøkonomiske baggrundsfaktorer er i 

risikogruppen for at udvikle problemer, fx i 

forbindelse med skolestart, eller som allerede har 

problemer af  eksempelvis følelsesmæssig eller 

social art i deres hverdagsliv.” (Ernst, 2013)

At have udsatte som målgruppe

Vi vil styrke udsatte børn med 

resiliens fremmende aktiviteter



Hvad mener vi med naturen som social 

løftestang?

• Naturbeskyttelseslove byder generelt på et dilemma, hvordan 

forenes beskyttelse med benyttelse af naturen?

• Fysisk øvelse 

• Demokratiseringsprojekt

• Fra boligsocialt område til hus ved mark og skov 



Resiliens (modstandskraft)

• COMPETENCE (MESTRING/LÆRING OM VERDENS 

FORSTÅELSE)

• COMMUNITY (FÆLLESSKAB/SOCIAL/INKLUSION)

• CONFIDENCE (SELVTILLID/TRYGHED)

• CONNECTION (RELATIONER/NETVÆRK/NÆRVÆR)

• CARING (OMSORG/EMPATI)

- Det teoretiske grundlag



Lystfiskeri i det store og det små

”Det er det fedeste der nogensinde er blevet 

fanget i hele verden!!!”
(9 årig pige der fanger vandkalv i net, Vestamager)



Familien i centrum

”Jo jeg har fisket til spejder og 

skole, men aldrig med min mor”

- Relationer og gode barndomsminder

Far til søn: ”Nu er det altså mig 

der har fiskestangen” –Munkebo 

fiskesø



Det gode eksempel
- Hvorfor gik det så godt?



Muligheder og udfordringer

• Tag et socialt ansvar

• Kendskab til nye 

målgrupper - udsatte og 

frivillige

• Uddannelse og 

opbakning fra Red 

Barnet sekretariat

• Resiliens-fremmende 

metode

• Fælles Funding?

• Manglende kendskab til og 

adgang til:

• Fisketeknikker

• Gode steder

• Udstyr 

• Transport



Eksempel på partnerskab



Refleksionsrunder

• Hvad synes du, er det mest spændende?

Skriv det ned på post-its. (5min) Præsenter kort og præcist, læg post its på 

bordet (5 min.)

• Hvordan kan du og din organisation bidrage til at flere 

udsatte får positive oplevelser med fiskeri? (5 min.)

• Præsenter – kort og præcist, læg post its på bordet (5 min.)

• Hvis der er tid udvælg den de bedste idéer.



Tak for jeres 

deltagelse


