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Kan du gætte de fem arter i VILDT ? 

 



Hanstholm Fyr 

Velkommen til  
Formidlingsdag 31. okt. 2018 

Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening 



Isbryder 

Hvordan vil I løse dilemmaet? 

Formålet med spillet er at få talt om forskellige situationer, som kan 
opstå i hverdagen, og dermed få drøftet hvordan vi bedst muligt løser 
udfordringen, så du er forberedt, når situationen indtræffer. 

 

1. Find sammen i grupper af tre – helst med nogle I ikke kender 
godt. 

2. Hent et dilemma hos mig. 

3. Drøft i gruppen hvordan I vil løse dilemmaet. 

4. Hent nyt dilemma hos mig, hvis I kan nå flere. 

 

 

Hent dilemmaspillet på: 

www.undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy75/  
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Læringsmål 

Intentionen med formidlingsdagen er, at understøtte jer i at 
blive endnu bedre værter og formidlere. 

 

I kan gå her fra med: 

- Ny inspiration og værktøjer, som kan anvendes i egen 
formidling og værtskab. 

- Større viden om nationalparkens planer og aktiviteter på 
formidlingsområdet. 

- Flere faglige bekendtskaber – bredere netværk. 

- Lyst til at yde et godt værtskab over for vores gæster. 

 

 

Dagens tre læringsprincipper: 

 Vær aktiv og deltag konstruktivt. 

 Ingen forstyrrelser fra bl.a. mobiltelefonen. 

 ”De frie fødders princip”. 

 



Program  

8.45 Velkomst, icebreaker og intro til dagen 

9.15 Hvad er godt værtskab? Hvad siger forskningen? (Merete) 

10.00 Offentliggørelse af Nationalpark Thy Håndbogen (Bo) 

10.15 
Fra glade gæster til begejstrede gæster og små tiltag der gør en 
kæmpe forskel (Merete) 

11.00 Pause 

11.15 Giv håndbogen og jeres VILDT værtskab liv (Merete) 

11.45 Oplæg til eftermiddagens workshops  

12.15 Frokost 

12.45 Workshop runde 1 

13.35 Workshop runde 2 

14.20 Workshop runde 3 

15.00 Opsamling på din og vores fælles læring (Bo) 

15.30 Networking 

15.40 Planer for Hanstholm Fyr (Hans) 



 Hvorfor temaet værtskab? 

- Godt værtskab giver glade og tilfredse gæster, som er tilbøjelige til at 
synes om nationalparken, og opleve den uden at skade den. 

 

- Godt værtskab skaber gode relationer = større mulighed for læring.  

 

- I er nationalparkens ansigt ud ad til, og jeres værtskab er 
nationalparkens værtskab. 

 

”… model for kompetenceudvikling inden for formidling og godt 
værtsskab, som udbredes til nationalparkerne i Danmark m.fl.” 
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En drøm fra sidste år 

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



Praktisk 

Må vi tage fotos og video af jer i dag? 

Skal bruges til: 

• At dele viden fra dagen 

• Dokumentation 

• Hukommelse – hvad var det vigtige. 

Sig til mig eller Line, hvis du ikke vil figurere på fotos/video. 

 

Wifi 

Der er mulighed for at logge på wifi ved hjælp af jeres 
facebookprofil. 

 

Forplejning 

Indtages i redningshuset 



Oversigtskort 

   

 

 

 

 

 

 



Efter Formidlingsdagen 

Find oplæg og viden fra dagen på: 
https://nationalparkthy.dk/udvikling-og-
samarbejde/nationalparkskolen/afholdte-kurser/  

 

Evaluer dagen på:  
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=YF2GJE8YCN1J 

 

Find aktuelle kurser på: 

www.nationalparkthy.dk/nationalparkskolen  

 

Giv mig input til næste Formidlingsdag: 

• Hvad skal temaet være på næste formidlingsdag? 

• Hvor ofte skal vi mødes til formidlingsdage? 
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Værtskab 
ved Merete Bergman Smit 



Pause til 11.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra lærerkursus i aug. 2015 
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