
 

  

 

26. oktober 2017 

1. Kvalitetsoplevelsens elementer. 

Formålet med workshoppen: At præsentere en for-

midlingsmodel, som formidlere kan anvende i egen 

praksis. 

Den personlige formidler har effektfulde "værktøjer", 

når der fx skal formidles fagligt stof, eller hvis der 

skal skabes en god oplevelse. Nogle af disse værktø-

jer er omfattet i modellen for kvalitetsoplevelsen ele-

menter.  

Modellen skal fungere som et refleksionsværktøj i for-

bindelse med tilrettelæggelsen af en formidlingssitua-

tion. Modellen er relevant for enhver formidler - uan-

set erfaringsgrundlag og personlig tilgang til formid-

ling.  

På denne workshop præsenteres modellen og der gi-

ves konkrete eksempler på anvendelse.  

Læringshjælper: Christina Pedersen, Natur- og kul-

turformidler. 

 

2. Kulturhistorien i Nationalpark Thy. 

Formålet med workshoppen: At undersøge opbakning 

til og muligheder for at gennemføre et læringsforløb/

kursus/studiegruppe omkring kulturhistoriske temaer.  

Læringshjælperne giver en introduktion til temaet og 

forslag til hovedelementer i et læringsforløb. Delta-

gerne giver respons og kan komme med ønsker og 

forslag til indhold og metode.  På baggrund af dette 

udarbejdes efterfølgende et oplæg til læringsforløb, 

som kan blive udbudt i 2018. 

Læringshjælpere: Jytte Nielsen(oldtid), Charlotte An-

dersen(middelalder) og Jens Andersen, (WWII) 

 

3. BFN aftenskolekurser om flora og fauna i Na-

tionalpark Thy.  

Formålet med workshoppen: At præsentere konkrete 

læringsmuligheder i form af fire Nationalpark Thy ba-

siskurser samt BFN’s Naturkursers tilbud. Det er mu-

ligt, at tilmelde sig kurser på dagen. Der er også mu-

lighed for at komme med ønsker til næste års kurser 

samt evaluere på kurser, som man har deltaget i 

2017.  

Læringshjælper: Jens Handrup, Biologisk Forening for 

Nordvestjylland, handrup@outlook.dk, mobil 3050 

6992. 

 

4. Forvaltning af naturen i NP Thy. 

Formålet med workshoppen: At undersøge opbakning 

til og muligheder for at gennemføre et læringsforløb/

kursus omkring forvaltningen af naturen i NP Thy. 

Morten og Anna giver en introduktion til temaet og 

kommer med et bud på hovedelementer i et lærings-

forløb. Det er fx Naturgenopretning, vildtforvaltning, 

plejemetoder i naturen og forvaltning af skov.  

Deltagerne giver respons og kan komme med ønsker 

og forslag til indhold og metode.  På baggrund af det-

te udarbejdes efterfølgende et oplæg til læringsforløb, 

som kan blive udbudt i 2018. 

Læringshjælpere: Morten B. Stummann, Naturstyrel-

sen Thy og Anna G. Worm, Nationalpark Thy. 

 

5. Værtskab og lokal-kendskab. 

Formålet med workshoppen: Danske Turismekompe-

tencer et projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme, 

der har til formål at udvikle lige præcis de kompeten-

cer, der kan sikre vækst i din virksomhed. Derfor 

starter vi med at klarlægge, hvilke kompetencer din 

virksomhed har brug for, for at kunne gøre jeres pro-

dukt eller ydelse endnu bedre. Det kan fx være kom-

petencer inden for: 

 personligt værtskab 

 digitalisering fx brug af TripAdvisor 

 servicedesigns 

 værdikædebaseret ledelse 

På workshoppen vil Rasmus fortælle om projektet og 

mulighederne. Hvis der er mulighed for det, kan han 

også påbegynde en visitering af din virksomhed. Læs 

mere om mulighederne på 

www.dansketurismekompetencer.dk. 

Workshoppens målgruppe er ledere og ansatte for-

midlere og medarbejdere i detail- og turismebran-

chen. 

Læringshjælper: Rasmus Birkeholm Jensen, Danske 

turismekompetencer, Dansk Kyst- og Naturturisme, 

+45 4236 1483, rbj@kystognaturturisme.dk 

 

6. Resultater af kompetence-behovsanalyse i 

Thy. 

Formålet med workshoppen er todelt:  

- Med udgangspunkt i resultater af en behovsanalyse 

foretaget af Natur- og kulturformidleruddannelsen, 

UCN i foråret 2017, får deltagerne indblik i, hvad be-

søgende ser og lægger mærke til. Hvad der fungerer 

godt i formidlingen, og hvad der kan forbedres. 

- Maria og Lea deltager i arbejdet med at lave natio-

nalparkens kompetencestrategi, og de vil fremlægge 

hovedelementer fra strategien og modtage respons 

fra deltagerne. 

Læringshjælpere: Maria Boel Klok Gudiksen og Lea 

Wisnes, Natur- og kulturformidlingsuddannelsen på 

UCN  

Workshop beskrivelser 

mailto:handrup@outlook.dk
http://www.dansketurismekompetencer.dk
mailto:rbj@kystognaturturisme.dk


 

2 

 

 

 

Tilmelding senest den 

17. oktober på:  

https://goo.gl/forms/

tcOB57hXUSXy5EEv2 

Foreløbig dagsorden 

Nationalparkskolen – Din vej til viden, 

kunnen og mening 

8.30 Registrering og kaffe 

8.45 Velkomst, icebreaker og intro til dagen 

9.10 
Visionen – Hvad vil vi? og hvorfor vil vi understøtte jer 

og jeres formidlingsaktiviteter? 

9.30 Pause  

9.45 Læring og hjernen 

12.00 Oplæg til eftermiddagens workshops 

12.15 Frokost 

13.00 Workshop runde 1 

13.40 Workshop runde 2 

14.20 Workshop runde 3 

15.05 Opsamling på dagens læring samt evaluering 

15.45 Tak for i dag og networking 
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