Resume
Aktivt udeliv skal være en naturlig del af flere danskeres hverdag. Aktivt udeliv er sund fornuft, fordi det aktive udeliv rimer på livsglæde og trivsel – og
er helt nødvendig for at trække Danmark i en grønnere retning i de kommende år og generationer.
Den 19. – 20. august 2021 samledes 150 deltagere i Faaborg til Danmarks første Outdoor Summit – et nationalt topmøde for det aktive udeliv.
Med afsæt i temaet for Outdoor Summit 2021: ”Børn og unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv” identificerede deltagerne potentialer og
barrierer og udviklede konkrete løsninger til, hvordan vi i fremtiden kan få endnu flere børn og unge ud i naturen.
Baggrunden for et nationalt Outdoor Summit
Naturen og det aktive udeliv er i disse år i fokus. Naturen er blevet en arena for læring, sundhed, turisme og fritidsliv. Danskernes aktive udeliv styrker i
stigende grad centrale velfærdsområder af vores samfund.
Forskning og praksiserfaringer viser, at naturen og det aktive udeliv kan løfte børn og unges sundhed, trivsel og læring. Vi kan og skal i endnu højere
grad gribe denne mulighed. Behovet for et fælles blik, samarbejde og handling er stort. Børn og unge bliver mere og mere inaktive, hvilket udfordrer
fremtidige generationers sundhed, trivsel og læring.
Rundt i Danmark findes derfor også mange gode initiativer, der fremmer det aktive udeliv og velfærden. Skoler flytter undervisningen ud i naturen, nye
friluftsfaciliteter udvikler turismen og foreningslivet, og naturen bruges målrettet i forhold til forebyggelse, genoptræning og udsatte grupper.
Aktører, fagområder og sektorer arbejder for ofte uafhængigt af hinanden på trods af oplagte merværdier i et samarbejde på tværs af skole, fritid,
sundhed og turisme. Hvis naturen skal være mere for flere i Danmark, har vi behov for et nyt, fælles rum, hvor der er tid, vilje og kompetencer til at
skabe innovative løsninger og igangsætte nye initiativer. På tværs af faggrupper, brugergrupper og hele Danmark. Derfor invitererede 8 partnere
deltagere fra hele Danmark til 2 dages Outdoor topmøde.
Potentialer og barrierer identificeret
Under topmødet arbejdede deltagerne med at identificere barrierer og potentialer for børn og unges aktive udeliv gennem dels indsigter fra
oplægsholdere, gennem egne bidrag og gennem tværfaglige stillede undersøgelsesspørgsmål. De udvalgte undersøgelsesspørgsmål blev bragt rundt til
Solution Lab stationer og efterfølgende anvendt på at udarbejde anbefalinger.

Udvalgte resultater
Deltagerne har udviklet i alt 80 anbefalinger til, hvordan vi kan sikre at flere børn og unge bruger naturen.
Alle resultater kan hentes her.
Partnerskabet bag Outdoor Summit 2021 har nedenfor udvalgt 10 anbefalinger. I udvælgelsen er der lagt vægt på følgende:
-

Potentiale
Hvor mange børn og unge kan nås med anbefalingen. Forslagets evne til at løse et behov eller nedbryde en barriere for mange.
kunne skaleres/anvendes i hele landet.

-

Realiserbarhed og opbakning
En anbefaling med en klar handling.
Anbefalingens modenhed. Er der aktører, som er klar/forventes klar til at realisere anbefalingen.

Evnen til at

Anbefalinger

Kategori

Den grønne alliance

Pilotprojekt

Nationalt center for forskning og formidling for børn og unges aktive udeliv

Ny viden

Kommunale strategier for flere børn i naturen

Pilotprojekt

Nationalt program for børns og unges udelivsfaciliteter

Pilotprojekt

Ude-undervisning, udeskole og naturlæring skal opprioriteres

Netværk og
partnerskaber/National
strategi og lovændring

Frikommuneforsøg i skoven

Pilotprojekt/Netværk
og partnerskaber

Klimafælleder

Netværk og
partnerskaber/National
strategi og lovændring

Forskningsprojekt om hvilken natur, der tiltrækker børn og unge

Ny viden

Alternativ organisering

Ny viden

Natur i børnehøjde – inddragelse som metode

Netværk og
partnerskaber

I det følgende uddybes de 10 anbefalinger.

Den grønne alliance
Handling: Større landsdækkende organisationer laver en alliance sammen om at gøre det første skridt ud i naturen/friluftslivet til det nemmeste. Der
udarbejdes principper for, hvordan der skal/kan arbejdes i kommunerne. Skaber synlighed omkring ‘den brændende platform’. Stærkere end et
enkeltprojekt.
Mål: Flere børn ud i naturen.
Relevans: Større synergi – stærkere som et fælles projekt.
Målgruppe: Målgrupper og interessenter: Familier, skoler, dagtilbud.
Tovholder: Friluftsrådet og DN
Samarbejdspartnere: DGI, DN, Friluftsrådet, KFUM Spejderne, Dansk Kano og Kajak forbund, Naturvejledning Danmark, Danmarks Jægerforbund.

Nationalt center for forskning og formidling for børn og unges aktive udeliv
Handling: Skabe nationalt center, der understøtter forskning, inspiration, projektudvikling, alliancer og evaluering samt erhvervssamarbejder. En
pendant til lignende centre på idræts- og kulturområdet.
Mål: Generel styrkelse af feltet – samle aktører på feltet.
Relevans: Behov for mere viden om hvordan børn og unges relation til naturens styrkes. En vifte af samfundsmæssige gevinster.
Målgruppe: Kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner, Uddannelses- og forskningsministeriet.
Tovholder: Center for børn og natur, Miljøstyrelsen og KFUM Spejderne.
Samarbejdspartnere: Naturvejledning Danmark, SDU, VIA, KU.

Kommunale strategier for flere børn i naturen
Handling: Kommuner udvikler outdoor-strategier, visioner og handlinger for flere børn i naturen. Udarbejdes med alle relevante, lokale aktører.
Outdoor-faciliteter prioriteres på lige fod med idrætsfaciliteter. Flere introducerende faciliteter og gerne i byens grønne og blå områder.
Mål: Alle landets kommuner laver facilitets- og outdoorstrategier.
Relevans: Flere børn og unge i naturen kræver natur og faciliteter nær børn hverdag. Nære og introducerende faciliteter er nødvendige.
Målgruppe: Kommuner og KL.
Samarbejdspartnere:
1.

Lave generelle anbefalinger til kommunernes arbejde med at få B&U forrest i facilitets- og outdoorstrategier
a. Silkeborg Kommune, DIF, Den Kommunale Enhed, IFFD og Faaborg-Midtfyn Kommune
b. Friluftsrådet og DIF

2.

Bredt samarbejde om at udvikle geoparkens strategi, så B&U kommer forrest
a. Geopark Sydfynske Øhav, DIF, Den Kommunale Enhed, Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune

3.

Samarbejde om at udvikle en facilitetsstrategi med Børn og unge 100% i fokus
a. Tønder Kommune og DIF

4.

Samarbejde om at få B&U frem i Ikast-Brandes facilitetsstrategi (som er under udarbejdelse)
a. Ikast-Brande og DIF

Understreget er de aktører der tog kaffen med hjem til det første møde.

Nationalt program for børns og unges udelivsfaciliteter
Handling: Med reference til arbejdet med handlingsplan for at trække internationale idrætsbegivenheder til Danmark skabes en pendant, som skal
udvikle flere nye faciliteter, koncepter og modeller for bynære friluftsområder, spor, faciliteter, der kan understøtte børns og unges alsidige og aktive
udeliv. Staten afsætter 4 x 30 mio. kr. (totalt 120 mio. kr.) til programmet, der løber i 4 år. Der er behov for first mover-projekter, der kan vise vejen.
Mål: Ændre stat og kommuners fokus på potentialerne, Realisere en række forskellige eksempler på byggerier og anlæg. Øge politisk fokus på området
og opnå højere prioritering på udefaciliteter.
Relevans: Der er behov for at understøtte det aktive udeliv med faciliteter og finde de rette koncepter og facilitetstyper målrettet en bred gruppe.
Målgruppe: Kommuner og KL.
Tovholder: LOA
Samarbejdspartnere: Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, DIF, DN, DGI, KL, SDU, KFUM

Ude-undervisning, udeskole og naturlæring skal opprioriteres
Handling: Arbejde med at dele af undervisningen integrerer børns læring og udvikling i naturen.
Mål: Lærer- og pædagoguddannelsen kapacitetsopbygges – flere undervisningstimer til lærere og pædagoger.
Relevans: Obligatorisk ude-undervisning i Folkeskolen og daginstitutioner. Fx en ugentlig udedag i Folkeskolen. Forudsætter kompetenceopbygning for
læringspersonale (ude-undervisningsdidaktik). Opsamle erfaringer fra Corona-tid.
Målgruppe: Lovgivere, lærere, pædagoger, skoleudvalg og skoleledere.
Tovholder: Karen Barfod, VIA.
Samarbejdspartnere: Professionshøjskolerne, Danmarks Jæger Forbund, Naturvejlederforeningen, DKs Lærerforening, Center for Børn og Natur,
Faaborg-Midtfyn Kommune, Friluftsrådet, Danmarks naturfredningsforening, Silkeborg Kommune, Geopark Det Sydfynske Øhav, Dansk Kano- og
Kajakforbund.

Frikommuneforsøg i skoven
Handling: ‘Frikommuneforsøg’ i kommunal- og statsskove. Frigøre arealer for bindinger, sagsbehandling.
‘Godsbane-model’ (Aarhus) i naturen, hvor børn og unge, iværksættere kan prøve ting af.
Mål: Generere nye ideer og ejerskab hos de børn og unge, som vi vil have ud i naturen.
Relevans: Give ejerskab i skoven til børn og unge.
Målgruppe: Kommuner, Børn og unge.
Tovholder: Silkeborg Kommune
Samarbejdspartnere: Høje Tåstrup Kommune, Rebild Kommune, Outdoor Institute, DGI, National Park Skjoldungernes Land, DN.

Klimafælleder
Handling: Multifunktionel jordfordeling og omlægning af lavbundsjorde. Vi mangler redskaber til at skabe ‘fremtidens fælleder’ for børn, unge, familier.
Der skal afsættes midler til strategiske opkøb af lavbundsjorde (nær byer/landsbyer).
Mål: Pilotprojekt skal bidrage de omstillinger der skal gennemføres de kommende år.
Relevans: Midler er allokeret, men ikke sikret, hvordan fællesskabsområder sikres.
Målgruppe: Lokalsamfund og et par områder med lav dækning af relevant natur.
Tovholder: KFUM eller Friluftsrådet.
Samarbejdspartnere: Friluftsrådet, DN, Faaborg-Midtfyn Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Åge V. Jensen Fonden, Center for Børn og Natur og
LOA.

Forskningsprojekt om hvilken natur, der tiltrækker børn og unge

Handling: Det skal undersøges, hvilken slags natur, der har hvilken betydning for børn.
Mere viden om, hvilken natur, der tiltrækker børnene: Parker, boldbaner, rå natur mv.
aktører, der arbejder systematisk med introduktion af børn og unge i naturen.
Mål: Indblik i arenaernes betydning / At målrette indsatsen.
Relevans: For at skabe interesse for at færdes i naturen. Der er behov for viden om, hvad der tiltrækker børn – som basis for handling.
Målgruppe: Fagpersoner og på sigt børn og unge.
Tovholder: SDU og Langeland Kommune.
Samarbejdspartnere: Langeland Kommune, CBN/DPK, Vandsport/DIF, Region Syddanmark, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, SDU, Silkeborg Kommune,
KFUM Spejderne.

Alternativ organisering

Handling: Undersøge, hvordan man kan eksperimentere med forskellige former for organisering, styring og drift af outdoor-faciliteter og outdooraktiviteter for at få flere børn og unge ud i naturen.
Mål: At afprøve forskellige modeller og ledelse, organisering mv.
Relevans: Mangler viden om potentialer.
Målgruppe: Kommuner, outdoor-faciliteter mv.
Tovholder: SDU og IDAN.
Samarbejdspartnere: Friluftsrådet, Center for Børn og natur, Silkeborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Natur i børnehøjde – inddragelse som metode

Handling: Summit 21 handler om børn og unge – så deres stemme er afgørende.
Udvikling, afprøvning og undersøgelse af effektive/meningsfulde bruger-inddragelsesmetoder.
Mål: Udvikling, afprøvning, vurdering – konceptualisering af inddragelsesmetoder
Relevans: Inddragelse af børn og unge.
Målgruppe: For, om og med børn.
Tovholder: KFUM.
Samarbejdspartnere: SDU, CFB&N, Silkeborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Høje Tåstrup Kommune, DN, Geopark Det Sydfynske Øhav, Høje
Tåstrup Kommune, Silkeborg Kommune, KU.

