
Vesterhavsgården, Agger 

Velkommen til  
Formidlingsdag 26. okt. 2017 

Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening 



Rammesætning af mit oplæg 

Fem punkter : 

1. Introduktion til dagens program. Hvad I kan forvente at få ud 

af dagen. 

2. Dele et par af mine drømme. 

3. Løs en lille opgave i samarbejde med sidemanden.  

4. Indholdet i kompetenceudviklingsprojektet.  

Hvad kan I forvente, der kommer til at ske inden for de næste 

par år. 

5. Sidst vil jeg bede jer overveje:  

Hvilken betydning det har for jeres formidling, at NP Thy har 

forventninger til effekten af jeres formidling? 
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I dag skal du tage og give 

Intentionen med formidlingsdagen er, at hjælpe jer til at blive 
endnu bedre formidlere – og at I hjælper os til at hjælpe jer. 

 

I kan gå her fra med: 

- Nye værktøjer, som kan anvendes i egen formidling. 

- Mere viden om nationalparkens natur eller kulturhistorie m.m. 

- En forventning om at der bliver udbudt kurser, som rammer 
dit behov. 

 

Dagens tre læringsprincipper: 

 Vær aktiv og deltagende. 

 Ingen forstyrrelser fra bl.a. mobiltelefonen. 

 ”De frie fødders princip”. 

 



Dagsorden/program  

8.45 Velkomst, icebreaker og intro til dagen 

9.10 
Visionen – Hvad vil vi? og hvorfor vil NP Thy 
understøtte jer og jeres formidlingsaktiviteter?  

9.30 Pause 

9.45 Læring og hjernen – Nicolai Suhr Jensen 

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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Visionen for kompetenceprojektet 

Jeg har en drøm:  

Alle, som gæsten møder på et besøg i Thy, kan hjælpe dem med 
at opleve og forstå nationalparken. 

Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening 
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Visionen 

Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening 

Endnu en drøm:  

At alle jer, der formidler og møder gæsterne, er motiveret til at 
blive endnu dygtigere til at hjælpe gæsterne op af 
Formidlingstrappen. 



Rammesætning 

Fem punkter: 

1. Introduktion til dagens program. Hvad I kan forvente at få ud 

af dagen. 

2. Dele et par af mine drømme. 

3. Løs en lille opgave i samarbejde med sidemanden.  

4. Indholdet i kompetenceudviklingsprojektet.  

Hvad kan I forvente, der kommer til at ske inden for de næste 
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Fortæl til sidemanden 

Hvilke trin arbejder du mest på og hvorfor? 

I har to minutter til drøftelserne. 
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Rammesætning af mit oplæg 

Fem budskaber: 

1. Introduktion til dagens program. Hvad I kan forvente at få ud 

af dagen. 

2. Dele et par af mine drømme. 

3. Løs en lille opgave i samarbejde med sidemanden.  

4. Indholdet i kompetenceudviklingsprojektet.  

Hvad kan I forvente, der kommer til at ske inden for de næste 

par år. 

5. Sidst vil jeg bede jer overveje:  

Hvilken betydning det har for jeres formidling, at NP Thy har 

forventninger til effekten af jeres formidling? 

 

 

 



Nationalparkskolen  
– Din vej til viden, kunnen og mening.   

Kompetenceprojektet er en del af ”Trædesten til Naturen” og 
er støttet med 836.000 kr. fra Friluftsrådet.  

 

”… model for kompetenceudvikling inden for formidling og godt 
værtsskab, som udbredes til nationalparkerne i Danmark m.fl. 
Uddannelsestilbud og -materialer udvikles, og pilotforløb 
gennemføres i Nationalpark Thy.” 

 

 

Udvalgte succeskriterier: 

• Mindst 250 kursister har i 2020 deltaget i projektets 
uddannelsesaktiviteter. 

• Kurserne har i 2019 resulteret i rekruttering af mindst 50 nye 
frivillige. 



Nationalparkskolen  
– Din vej til viden, kunnen og mening.   

Formålet med projektet er at hjælpe gæsterne til at opleve og 
forstå nationalparkerne, ved at understøtte de personer, som 
gæsterne møder under et besøg, med kompetencer og viden.  

 

 

Fem målgrupper 

Projektets aktiviteter er målrettet fem målgrupper, som hver i sær 
tilbydes en vifte af kompetenceudviklingstilbud: 

• Nysgerrige borgere. 

• Frontmedarbejdere i turistbranchen og detailhandlen. 

• Lokale lærere. 

• Frivillige værter. 

• Formidlere. 

 



Vidensbank/drejebøger 

Den gode formidler 

Formidlerforum 

Online læringsportal 

kursusaktivitet - 
facilitatorer 

Gæster 

Holdning 

Viden 

Udøve ansvar 

Involverende og 
dialogbaseret formidling 

Virkemidler til at 
øge formidleres 

kompetencer 

Læring/ 
kompetenceudvik-

ling 

Resultat =  viden, 
ansvar og kærlighed 

Virkemiddel til at 
ændre gæsters 

viden m.m. 

Mål og virkemidler til at flytte gæster op i toppen 
af Formidlingstrappen 

Kompetencestrategi 



Tre helt nye analyser danner 
sammen med en løbende 
dialog med partnere 
vidensgrundlaget for 
formidlingsstrategien:  

 

- Behovsanalyse foretaget af 
UCN (Natur og kulturformidler 
uddannelsen) 

 

- Diplomopgave ”Ejerskab til 
strategi og strategi for ejerskab” 
(Bo Immersen) 

 

- Bacheloropgave, Natur og 
kulturformidler udd. ”Den 
identitetsskabende formidler” 
(Christina Pedersen) 

Udkast til 
kompetencestrategi. 

Hvad skal målgrupperne 
kunne, vide, mene?  

Gennemførelse 
af kurser 

Projektets fire faser 

Evaluering og 
færdig 

formidlings-
strategi.  

Implementering i 
andre 

nationalparker.  

Målgrp. 
1 

Målgrp. 
2 

Målgrp. 
3 

Målgrp. 
4 

Kursus A 
X 

Kursus B 
X X 

Kursus C 
X 

Kursus D 
X X 

Kursus E 
X X 

Kursus F 
X X 

Kursus G 
X 

Evaluering og 
implementering 

Analyse – 
indsamling af viden 

Planlægning Gennemførelse 
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Formidlingen skal støtte op om Nationalpark Thys vigtigste formål. Det vigtigste formål 
er ifølge Rigsrevisionens rapport fra 2013, at styrke og udvikle naturværdierne. 

Skift i forventninger  
– Mere fokus på effekt og kvalitet 

Ønsket effekt: 

• God oplevelse – at gæsten føler, at oplevelsen har været god. 

 

• Læring - at gæsten lærer noget som er relevant i forhold til nationalparkens 
formål. 

• Holdning - at gæsten i højere grad ønsker at beskytte og bevare naturen og 
kulturspor i NP Thy. 

• Færdigheder - at gæsten har fået nye færdigheder i forhold til beskyttelse 
og/eller hensigtsmæssig benyttelse. 



Vend dig mod en ny sidemand 

1. Overvej hvilken betydning det har for din egen formidling, at NP 
Thy har forventninger til effekten af formidlingen? 

2. Fortæl det til sidemanden og lyt til hende. 

(I har tre minutter til drøftelserne) 

 

Ønsket effekt: 

• Læring - at gæsten lærer noget som er relevant i forhold til nationalparkens 
formål. 

• Holdning - at gæsten i højere grad ønsker at beskytte og bevare naturen og 
kulturspor i NP Thy. 

• Færdigheder - at gæsten har fået nye færdigheder i forhold til beskyttelse 
og/eller hensigtsmæssig benyttelse. 

  

• God oplevelse – at gæsten føler, at oplevelsen har været god. 



Hjernen og formidling 
- oplæg af Nicolai Suhr Jensen 

Oplægget tager udgangspunkt i følgende tre overskrifter: 

• Et generelt forskningsmæssigt kik på hvad formidling er, og hvad 
det fungerer ud fra.  

• Formidling er afhængig af konteksten. 

• Hvordan formidling ser ud, når hjernen skal sige det. 

  

Du får mest ud af oplægget, hvis du har lyst til at: 

• Se formidling i et større perspektiv. 

• Blive udfordret på din forståelse af formidling. 

• Bruge indspark fra oplægget i din egen formidlingspraksis.  



Pause til 9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra lærerkursus i aug. 2015 

a 



Vælg mellem seks workshop 

Alle workshop varer ca. en halv time og starter hhv. kl. 13.00, 
13.40 og 14.20.  

Du kan kun nå at deltage i tre workshop. 

 

Workshop Læringshjælpere Lokale 

1. Kvalitetsoplevelsens 
elementer. 

Christina Pedersen Ørum Sø 

2. Kulturhistorien i 
Nationalpark Thy. 

Jytte Nielsen, Charlotte 
Andersen og Jens Andersen 

Lejlighed 1 

3. BFN Naturkurser.  Jens Handrup Flade Sø 
 

4. Forvaltning af naturen i 
NP Thy. 

Anna G. Worm og Morten B. 
Stummann  

Lodbjerg Fyr 

5. Værtskab og lokal-
kendskab. 

Rasmus Birkeholm Jensen Lejlighed 3 

6. Resultater af 
kompetence-behovsanalyse. 

Maria Boel Klok Gudiksen og 
Lea Wisnes 

Lejlighed 2 



Oversigtskort 

  Stueplan     1. sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”De frie fødders princip” er gældende – Deltag i det du har lyst til. 

 

- Hvis lokalet er fyldt op, så vælg en anden workshop og vend tilbage 
i næste runde. 

- Der er kaffe og frugt i spiselokale hele eftermiddagen – Tag det med 
ud i gangen. 

 

Vi mødes her igen kl. 15.05 præcis  



Opsamling på dagens læring 

Kort opsummering (to minutter) fra hver af de seks 
oplægsholdere: 

 

  
Workshop Læringshjælpere 

1. Kvalitetsoplevelsens elementer. Christina Pedersen 

2. Kulturhistorien i Nationalpark Thy. Charlotte Andersen og Jens Andersen 

3. BFN Naturkurser.  Jens Handrup 

4. Forvaltning af naturen i NP Thy. Anna G. Worm og Morten B. 
Stummann  

5. Værtskab og lokal-kendskab. Rasmus Birkeholm Jensen 

6. Resultater af kompetence-
behovsanalyse. 

Maria Boel Klok Gudiksen og Lea 
Wisnes 



Opsamling på dagens læring 

1. Drøft to og to: Hvad er dagens vigtigste læring? 

 

 

2. Vælg din vigtigste læringspointe og skriv den på en ”post-it” og 
sæt den på tavlen. 

 

 

I har 5 minutter til opgaven. 



Evaluering 

Dagen er først slut, når du har afleveret evalueringsarket til Bo. 

Link til evalueringsskema: https://goo.gl/forms/XIrOcfsQfrdVAIwC3 

 

Mange tak fordi du deltog   

https://goo.gl/forms/XIrOcfsQfrdVAIwC3

