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kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Veteraner i det (fag)grønne
Er du veteran? Er du gået lidt i stå? Kan du lide skov, natur og friluftsliv?
Skovskolen, Københavns Universitet udbyder et 10 uger langt
faggrønt kursus til dig, som vel at mærke er gratis at deltage i.
Formål med projektet
Veteraner i det faggrønne er et uddannelses- og beskæftigelsesafklarende pilotprojekt, der henvender sig til veteraner, der
er interesseret i at uddanne sig, arbejde eller opkvalificere sig
inden for natur og friluftsliv.
På kurset opnår du kompetence inden for den faggrønne
sektor som skovbrug, naturpleje, naturvidenskab og friluftsliv.
Derudover indgår afklarende forløb inden for personlig og
professionel udvikling med henblik på at styrke dine fremtidige
muligheder for uddannelse eller arbejde i den faggrønne sektor.

Målgruppen
Kurset er udelukkende for personer, der har været udsendt i
international mission for Danmark, som er motiveret for uddannelse, efteruddannelse eller arbejde i den faggrønne sektor.
Deltagelse i kursus er gratis. Du skal kunne afsætte 10 uger til
at deltage i projektet.
Målsætning
Projektet tager udgangspunkt i at læring og udvikling finder
sted igennem praksis. På kurset opnår du derfor en række
praktiske kompetencer i forhold til dig selv, naturen og
friluftsaktiviteter i de grønne omgivelser. Teori inddrages i og
som en forlængelse af praksis.

Veteraner i det (fag)grønne

Indhold af projektet og opbygning
Kurset giver en effektiv indførelse i, hvad naturen og det
grønne fagområde kan byde på. Du opnår praktisk kompetence og certificering inden for en række natur og friluftsområder.
Kurset er modulopbygget i fire perioder.
Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:

Den 7. marts til den 18. marts. Uge 10 og 11
Den 4. april til den 29. april. Uge 14,15,16 og 17
Den 9. maj til den 20. maj. Uge 19 og 20
Den 13. juni til den 24. juni. Uge 24 og 25

Emner, der undervises i, er mange og inkluderer bl.a. førstehjælp, basis friluftsliv, turplanlægning, klatring, kajak, kano,
mountainbike, skovarbejde, naturpleje, formidling af friluftsliv
og natur og meget mere.
Du må påregne nogen forberedelse og selvtræning.
Kurset er bygget op således, at hver dag starter med fælles
morgenmad. Derefter er der undervisning og aktiviteter indtil
klokken ca. 15.30, på nær de dage hvor vi er på tur.
Du kan blive indkvarteret på Skovskolen eller i nærområdet
under hele projektet, hvis du ønsker det eller kommer langvejs
fra.
Dine måltider serveres i spisehuset på Skovskolen morgen,
middag og aften; på ture har vi mad med hjemmefra.

Kursusindhold fordelt på de 10 uger i grove træk
Uge 1: Velkomst, teambuilding, førstehjælp, mountainbike
Uge 2: Basis friluftsliv, mindfulness, naturvejledning, vandretur to dage
Uge 3: Motorsavskursus, skovarbejde, naturpleje
Uge 4: Træklatring, naturforvaltning, formidling, turcykling
med overnatning
Uge 5: Faciliteter i naturen, arbejde med træ
Uge 6: Kajakkursus, kajaktur tre dage
Uge 7: Karriere coaching, sportsklatring
Uge 8: Praktik/fordybelse, klatre/rapelletur med overnatning
Uge 9: Netværk/employment forløb, kanotur 3 dage
Uge 10: Tur til Jotunheimen i Norge med bestigning af
Galdhøpiggen – Skandinaviens højeste fjeld
Interesseret?
Tag kontakt til projektleder Niels Overgaard Blok og tilkendegiv
din interesse eller spørgsmål på +45 35 33 48 36 (direkte) eller
+45 20 84 12 12 (mobil). Email nbl@ign.ku.dk
Tilmelding til kursus
Send en motiveret ansøgning på maks. en A4 side til Niels på
nbl@ign.ku.dk, hvor du beskriver dig selv, og hvad du vil bruge
kurset til fremadrettet. Husk at inkludere kontaktoplysninger.
Samarbejdspartnere
Skovskolen • Veterancenteret • Soldaterlegatet • Christian
Sørensens Mindefond • Ellab Fonden.

