
 

Hvis du vil være natur- og kulturformidler og har brug for en 
god praktikplads, så er vi klar med spændende opgaver, som du 
kan bruge i din uddannelse. Vi arbejder med alle aldersgrupper 
og med mange typer naturaktiviteter. 
Kort sagt, så er her hele paletten: 

Geologi, geografi, biologi, økologi, 
historie og kultur, samt filosofi og 
psykologi. Vi mener nemlig, at det er 
nødvendigt af være velbevandret i alle 
dele, for at skabe en god formidling og 
dialog om vores fortid, nutid og 
fremtid. 

 
Vi arbejder permanent med børn og unge. 
Og i de seneste 10 år har vi inviteret helt små 
børn og deres forældre hver anden søndag. 
Ud over det, laver vi formidling til institutio- 
ner, skoler, gymnasier o.s.v. 

 
For voksne laves kurser og natur- 
og kulturvandringer. Bl.a. 
pilgrimme gennem Nord- 
sjællands prægtige landskaber. 

 
 
 
 
 
 
 

Vi bor lige op til nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”, og arbejder 
på at udbrede kendskabet til såvel natur- som kultursiden. Derfor arbejder 
vi naturligvis også sammen med både natur- og kulturinstitutioner i hele 
Nordsjælland. 



Nordsjællands Naturskole laver også udeskole. 
Udeskolen laver undervisningsforløb og naturformid- 
ling til... 

- Dagtilbud og daginstitutioner 

- Skoler og andre undervisningsinstitutioner 

- Foreninger og organisationer 

- Ældreområdet og handicapområdet 

- Virksomheder 

Vores naturvejleder og træklatrerinstruktører har 
travlt, og skal bestilles i god tid, før et arrangement 
eller undervisningsforløb skal finde sted. 

 
Vi forventer, at du som praktikant hos os, er pligtop- 
fyldende, og brænder for at formidle. Du skal selv 
kunne køre til og fra de enkelte opgaver, og gerne bo 
i Nordsjælland. Naturskolen har desværre ikke mulig- 
hed for at tilbyde logi. 

 
 
 
 
 
 

Vi samarbejder med forskellige kursussteder og soci- 
ale tilbud. Derfor vil du som praktikant hos os, også 
møde mennesker fra alle samfundslag. Og du vil 
møde mennesker, som kan have sociale eller psyki- 
ske udfordringer. 

 

Vi vil under dit praktikforløb sørge for, at du bliver 
udfordret, og klædt på til at forstå og klare de opga- 
ver, som du vil møde undervejs. Vi er praksis- 
orienterede, men vil også sikre, at du får den 
nødvendige teoretiske baggrund, gennem dis- 
kussioner og vejledning. Og du vil blive udfor- 
dret gennem tilrettelæggelse og udførsel af op- 
gaver primært i felten. 

 

Vi håber at have fanget din nysgerrighed og in- 
teresse. Og vil du vide mere, eller har du lyst til 
en samtale, før du træffer en beslutning, så er 
du velkommen til at kontakte os. 

 

Send os gerne lidt oplys- 
ninger om dig selv, og hvorfor du finder vores praktikplatform interessant. - Send en mail til naturvejle- 
der Niels Henriksen: naturborn@gmail.com eller giv os et ring på 20 16 99 28. 

mailto:naturborn@gmail.com

