
 
Praktikannonce 

Ishøj Naturcenter – Hvis du vil gå formidler-vejen! 
 

Ishøj Naturcenter favner bredt! 

På Naturcentret er vi 3 fuldtids-naturvejledere, her i blandt to SLing’ere, der varetager formidlingen til borgerne i 

Ishøj Kommune. Naturcenteret hører under Kommunens center for Dagtilbud og Undervisning, men den daglige 

drift er et langt stykke hen af vejen op til os selv. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige centre i kommune, samt 

foreninger og frivillige. Blandt andet er vi ved at etablere et stenrev ved Havhytten, og vi er en aktiv medspiller i 

forhold til Ishøj som bi-venlig kommune. 

Ishøj Naturcenter har ca. 8000 besøgende i løbet af et år. Naturcenteret har hver dag besøg af børn og unge fra 

Ishøjs skoler og institutioner, der ud over afholder vi 15-20 offentlige arrangementer i løbet af året. Dertil har vi et 

bredt udvalg af spændende undervisningstilbud, men udvikler også specielt tilpasset forløb i samarbejde med 

lærere og pædagoger. Vi er aktive på de sociale medier og har en omfattende hjemmeside, hvor vi fremhæver alle 

vores gode tilbud. 

Vi ligger i Vestegnens grønneste kommune, ca 75 % af Ishøjs areal består af grønne områder, og vores opgave er 

blandt andet at kombinere det grå beton, med det grønne Ishøj. Vi arbejder med at omsætte 

kommuneplanstrategien for de grønne arealer, til spændende og lærerige naturoplevelser. 

 Naturcenteret råder over 3 baser, der giver os mulighed for, at formidle landbrug, skov, eng og hav fra første 

parket. 

 

Det kan vi tilbyde dig - et givende og lærerigt forløb, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med: 

● Naturformidling til mange målgrupper lige fra vuggestuebørn til skolebørn, pensionister, familier, 

vinterbadere, grundejerforeninger, kommunefolk og mange andre. 

● Samarbejde med lokale foreninger, lærere og pædagoger. 

● At være med til at tænke naturformidlingen ind i institutioner og skolers læringsmål. 

● Hvordan et naturcenter drives - herunder økonomi, ledelse og dagligdagen i det politiske spil. 

 

Det forventer vi af dig! 

● At du har lysten og modet, til at give dig i kast med formidling - primært henvendt til børn og unge. 

● At du evt. kan bidrage med nye formidlingsideer og vinkler. 

● At du ikke er bange for at give en hånd med de praktiske opgaver, der også er på et naturcenter. 

● At du bidrager positivt til vores arbejdsmiljø med humor, interesse og gode samarbejdsevner. 

● At du har en grundlæggende interesse for natur- og udeliv.  

● At du er udadvendt og trives i en hverdag med mange forskellige bolde i luften.  

 

Vi kan desværre ikke tilbyde nogen form for løn eller bolig under praktikforløbet. 

 

Kontakt: 

Kunne dette forløb være noget for dig og kan du nikke genkendende til ovenstående personlige egenskaber,  så 

send en mail til Naturvejleder Mette Millner på memir@ishoj.dk eller Mads Ellegaard på melle@ishoj.dk. Læs 

desuden mere om Ishøj Naturcenter på www.ishojnaturcenter.dk og på www.facebook.com/ishojnaturcenter 
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Annoncetillæg – Ishøj Naturcenter 

 

Hvad får en SLING´er og en NAKU´er fagligt og personligt ud af praktik 

på Ishøj Naturcenter. Ved  Mikael Buus Nielsen, praktikant 2017/2018 og Camilla 

Kaas Jensen, praktikant 2016/2017 

 
Rig mulighed for projektorienteret arbejde. 
Det er en vigtig færdighed, at kunne holde overblikket og udføre et større projekt med flere interessenter. Ishøj 
Naturcenter giver god mulighed for, at udvikle på denne færdighed, da jeg er blevet inddraget i mange forskellige 
spændende projekter, store som små. Det strækker sig fra arbejde med natur og friluftliv til udvikling af en 
formidlings- legeplads / forhindringsbane. 
Her er der rig mulighed for, at benytte værktøjer som jeg har erhvervet mig i Ledelse og organisation. Jeg har 
gennem disse projekter fået et bedre overblik, og er blevet bedre til, at håndtere store og små projekter i 
arbejdsdagen.  
  
Bred vifte af formidling, til alle aldre.  
Det er ikke kun som naturvejleder, at det er vigtigt at kunne formidle viden til en bred vifte af personer. Ishøj 
Naturcenter formidler til mange målgrupper, lige fra vuggestuebørn til pensionister, eller fra private borgere til 
lærer og pædagoger. Jeg har før oplevet, at jeg på den samme arbejdsdag både har brækket en ged og lavet den 
over bål med en 5. klasse, og senere på dagen lavet æblegrød med et plejehjem.  
Først og fremmest benytter jeg min faglige viden, som jeg har erhvervet mig på Skov- og Landskabsingeniør 
uddannelsen, som baggrundsviden til den formidling jeg udfører. Men der bliver også brugt værktøjer fra Ledelse 
og organisation når der f.eks. skal formidles til lærer eller pædagoger. Jeg bliver på praktikken klædt rigtigt godt på 
til, at kunne formidle til de fleste målgrupper, uanset om det bliver som naturvejleder eller noget andet.  
  
Et solidt netværk efter praktik og uddannelse. 

Efter praktikken har jeg nydt godt af dét netværk, som de ansatte på Naturcentret har været med at åbne op. Jeg 

har brugt netværket på Naturcentret til sparring omkring formulering af en problemstilling til mit bachelorprojekt 

og det lokale netværk af lærere og elever i Ishøj har jeg brugt til indsamling af empiri. Efter endt uddannelse har 

jeg brugt det landsdækkende netværket af naturvejledere til at holde mig orienteret om trends og tendenser inden 

for naturformidling, spændende kurser og ledige naturformidlerstillinger. Jeg har også brugt netværket på 

Naturcentret og i Ishøj i min jobsøgning som reference på mit CV og til at få endnu mere erhvervserfaring i en 

virksomhedspraktik.      

 
Inddragelse i "livet" som naturvejleder.  
Arbejdet som naturvejleder er ikke kun at formidle dag ind og dag ud, der er mange andre opgaver man kan 
komme ud for. Her får man mulighed for, at prøve lidt af det hele. Der er opgaver der strækker sig fra små 
byggeprojekter til håndtering af diverse landbrugsdyr, forberedelse af offentlige arrangementer, forbedre de 
udbudte forløb eller selv at udarbejde nye.  
Til de forskellige projekter bruges der viden fra forskellige fag, det er fra landskabspleje, når der skal udformes 
formidlingsmateriale om græsningsdyr eller vandløb, eller når der skal tages højde for de rekreative interesser. 
Gennem disse mange projekter, udvikler jeg færdigheder, både inden for projektstyring, og også inden for 
planlægning. Jeg lærer at strukturerer en fornuftig arbejdsdag og, at bruge min tid fornuftigt.  
  
Bliver hurtigt en del af holdet. 
Ishøj Naturcenter er en lille arbejdsplads, med altid god stemning og højt humør. Det befinder sig på en 
charmerende gammel landbrugsejendom, hvor man ikke kan undgå at komme i godt humør af de dejlige 
omgivelser. Alle jeg har arbejdet med har været meget imødekommende, og det tog ikke lang tid før jeg følte, at 
jeg i sandhed var en del af holdet.  
  

 


